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ABSTRACT
The purpose of this survey is to analyze the technological level and regulatory
framework in Greece and the European to provide electronic services to business. For
this study, we had to review European projects that aimed at achieving business
interoperability, and we had to monitor closely the business operation, to check what
technologies are available and to investigate the underlying regulatory framework.
This survey shows how a platform for cooperation with services targeted to business‘s
needs, would be possible to be created with existing technologies and would adhere to
Greek and European legislation.
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ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ - ΑΦΙΕΡΧΕΙ

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ Η.
Υαξαιακπίδε γηα ηε βνήζεηα ηνπ ηφζν ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν φζν θαη γηα ηε
ζπλνιηθή θαζνδήγεζε ηνπ.
Θα ήζεια λα εθθξάζσ ζεξκέο επραξηζηίεο ζηε Βαζηιηθή Γηακαληνπνχινπ, γηα ηε
βνήζεηά ηεο ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο αιιά θαη γηα ηελ ππνκνλή
ηεο φιν απηφ ην δηάζηεκα. ηελ Καηεξίλα Βιαράβα γηα ηε βνήζεηα ηεο ζηα λνκηθά
δεηήκαηα, θαζψο θαη ζηνλ Υαξάιακπν Αιεμφπνπιν.
Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηε
ζπκπαξάζηαζε ζε φιε απηή ηε καθξνρξφληα αθαδεκατθή κνπ πνξεία πνπ κε έθηαζε
ζην επίπεδν ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
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1.Δηζαγσγή
1.1 Μηθξνκεζαία Δπηρείξεζε
Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) ζηελ
Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε θαιφ ζα ήηαλ λα νξηζηεί ε έλλνηα ηεο ΜΜΔ.
χκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2003, ν νξηζκφο γηα ηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη ν αθφινπζνο:
«Χο ΜΜΔ νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250
εξγαδφκελνπο, ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη. Δπξψ ή
έρνπλ εηήζην ζπλνιηθφ ηζνινγηζκφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. Δπξψ θαη πιεξνχλ
ην θξηηήξην αλεμαξηεζίαο, δειαδή δελ αλήθνπλ, θαηά πνζνζηφ 25% ή πεξηζζφηεξν
ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζε κηα επηρείξεζε ή, απφ θνηλνχ, ζε
πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο νξηζκνχο ηεο ΜΜΔ
ή ηεο κηθξήο επηρείξεζεο (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε).»
Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ρσξίδνληαη ζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο αλάινγα
κε ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο θαη ην ζπλνιηθφ ηζνινγηζκφ
φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Καηεγνξίεο
Δπηρεηξήζεσλ
Μεζαίεο
Μηθξέο
Πνιχ κηθξέο

Αξηζκφο
εξγαδνκέλσλ
(ακεηάβιεηνο)
< 250
< 50
< 10

Κχθινο
εξγαζηψλ

πλνιηθφο
Ηζνινγηζκφο

< 50 εθαη. €
< 10 εθαη. €
< 2 εθαη. €

< 43 εθαη. €
< 10 εθαη. €
< 2 εθαη. €

Πίλαθαο 1.
[1] [2]

Κάπνηα πνιχ ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ΜΜΔ ηεο Διιάδνο παξαηίζεληαη
παξαθάησ φπσο απηά παξέρνληαη απφ ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ:
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Ποςοςτιαία Κατανομή Επιχειρήςεων ανά
Περιφέρεια
Αηηηθή
Πεινπφλλεζνο
2%

ηεξεά Διιάδα
Γπηηθή Διιάδα

4%

6%
5%

35%

Ηφληα Νεζηά
Ήπεηξνο

18%

Θεζζαιία
Γπηηθή Μαθεδνλία
5%

6%
3%

3%

5%

5%

Κεληξηθή Μαθεδνλία
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε
Κξήηε

3%

Νφηην Αηγαίν

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ.ΑΡΥΖ/ΜΖΣΡΧΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Βφξεην Αηγαίν

ΔΣΟΤ 2006

Πίλαθαο 1.

Ποςοςτό Κφκλου Εργαςιών Επιχειρήςεων
ανά Περιφέρεια
Αηηηθή
1%

1%

1%

Βφξεην Αηγαίν

2% 2% 3%

Νφηην Αηγαίν

3%

Κξήηε
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε
Κεληξηθή Μαθεδνλία

11%

Γπηηθή Μαθεδνλία

2%
2%

Θεζζαιία
Ήπεηξνο

3%
1%

68%

Ηφληα Νεζηά
Γπηηθή Διιάδα
ηεξεά Διιάδα

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ.ΑΡΥΖ/ΜΖΣΡΧΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΣΟΤ 2006

Πεινπφλλεζνο

Πίλαθαο 1.
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Ποςοςτό Επιχειρήςεων κατά τάξη
μεγέθουσ απαςχόληςησ, ςτο ςφνολο τησ
χώρασ

0-4
5-9
10-19
20-29
30-49
50-99
100++

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ.ΑΡΥΖ/ΜΖΣΡΧΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΣΟΤ 2006

Πίλαθαο 1.

Αθφκε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ θαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο
ΜΜΔ ζηελ Δπξψπε:

Αριθμόσ ΜΜΕ (ςε χιλ.) ανά χώρα ςτην
Ευρώπη (15)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Πεγή: OBSERVATORY OF EUROPEAN SMES‘s, SME‘s IN EUROPE 2003

Πίλαθαο 1.

[3]
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1.2 Ζιεθηξνληθή ππεξεζία
Πξηλ δνζεί ν νξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ν φξνο ηεο
ιέμεο «ππεξεζία».
Μηα ππεξεζία είλαη έλα ζχζηεκα πνπ παξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο αμίαο
ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.
Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ: κηα ππεξεζία θσηνηχπεζεο, κηα ηξαπεδηθή ππεξεζία,
κηα ππεξεζία πηζηνπνίεζεο ηαπηφηεηαο, δάλεηα κεηαμχ βηβιηνζεθψλ (δηαδαλεηζκφο)
θ.ιπ. , φπσο βεβαηψλεη ην Λεμηιφγην Σχπσλ ηνπ DCMI. [4]
Ζ έλλνηα ηνπ e-service (ζπληνκνγξαθία ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο), απνηειεί
εμέρνπζα εθαξκνγή αμηνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Χζηφζν, παξέρνληαο έλαλ αθξηβή νξηζκφ
ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο είλαη δχζθνιν λα έξζνπλ θνληά νη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ειεθηξνληθή
ππεξεζία. Παξά ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνπο νξηζκνχο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη φινη
ζπκθσλνχλ γηα ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. [6]
χκθσλα κε ην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
νξίδεηαη σο:






Ηιεθηξνληθή Τπεξεζία Δπηπέδνπ 1 (Πιεξνθόξεζε): Παξέρεηαη πιήξεο θάιπςε
ηεο αλάγθεο γηα ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο κέζσ
ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη νδεγηψλ δεκνζηνπνηεκέλσλ ζε Γηαδηθηπαθή Πχιε.
Ηιεθηξνληθή Τπεξεζία Δπηπέδνπ 2 (Αιιειεπίδξαζε): Γηαηίζεληαη ζε Γηαδηθηπαθή
Πχιε επίζεκα έληππα ζε εθηππψζηκε κνξθή. Ζ δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο μεθηλά
θαη νινθιεξψλεηαη κε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.
Ηιεθηξνληθή Τπεξεζία Δπηπέδνπ 3 (Ακθίδξνκε Γηάδξαζε): Παξέρεηαη πξφζβαζε
κέζσ Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ζε επίζεκεο ειεθηξνληθέο θφξκεο ψζηε λα μεθηλά ε
δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ
πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
εμππεξέηεζεο γίλεηαη κε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.
Ηιεθηξνληθή Τπεξεζία Δπηπέδνπ 4 (πλαιιαγή): Πξνζθέξεηαη ζηνπο ρξήζηεο
νινθιεξσκέλνο θαη πιήξσο ειεθηξνληθφο ρεηξηζκφο ηεο ππεξεζίαο,
πεξηιακβάλνληαο ζχλζεηεο εξγαζίεο φπσο πηζηνπνίεζε, απφθαζε, εηδνπνίεζε,
παξάδνζε θαη πιεξσκή. Κακία επηπιένλ εξγαζία δελ απαηηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε
γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εμππεξέηεζήο ηνπ. [5]

1.3 Σν πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο
ηαλ ν Γεξκαλφο νηθνλνκνιφγνο θνηλσληνιφγνο Μαμ Βέκπεξ (Maximilian Karl Emil
Weber, 21 Απξηιίνπ 1864 – 14 Ηνπλίνπ 1920), αλέπηπμε ηελ ηδέα ηεο γξαθεηνθξαηίαο
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είρε ζην λνπ ηνπ έλα ηππηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο πνπ εμαζθάιηδε ηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη ζίγνπξα ηφηε θαλείο δελ κπνξνχζε
λα θαληαζηεί ηε ζεκεξηλή ηεξάζηηα δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο.
Σν πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, έρεη απαζρνιήζεη πνιχ ηφζν πνιηηηθνχο φζν θαη
πνιίηεο, έρεη γίλεη επαλεηιεκκέλα ζέκα ζπδήηεζεο ζηε Βνπιή, έρνπλ γξαθηεί πνιιά
άξζξα αιιά έρνπλ δεκηνπξγεζεί αθφκε θαη εηθφλεο θαη βίληεν πνπ θαηαδηθάδνπλ ηε
ζεκεξηλή θαηάζηαζε.
Θα ιέγακε πσο ζήκεξα βξηζθφκαζηε ζε κία πεξίνδν «πνιέκνπ θαηά ηεο
γξαθεηνθξαηίαο», θαη πσο απνηειεί ζηφρν ζε πνιιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Σν
δήηεκα απηφ ήηαλ θαη ε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.

1.4 θνπφο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ ηερλνινγηψλ θαη
ησλ λνκηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε
επηρεηξήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ κειεηήζεθαλ φια ηα Δπξσπατθά έξγα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο ΜΜΔ θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε απηέο, κειεηήζεθαλ νη
ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο αιιά δηεξεπλήζεθε θαη ην Καλνληζηηθφ Πιαίζην ζε Διιάδα
θαη ΔΔ. Σέινο, κειεηήζεθαλ νη αλάγθεο ησλ ΜΜΔ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ
ππεξεζίεο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε.
ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξηιακβάλεηαη έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα
πξαγκαηνπνηήζηκν απφ ηερλνινγηθή θαη λνκηθή άπνςε θαη λα είλαη ζε ζέζε φηαλ
πινπνηεζεί λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε φιεο ηηο ΜΜΔ ηεο
Διιάδαο.

1.5 Γνκή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο






Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή ζηηο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνχζα κειέηε θαζψο
θαη αλάιπζε ηνπ ζηφρνπ ηεο.
Κεθάιαην 2: Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο ΜΜΔ θαη εηδηθφηεξα κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε απηέο ζε Δπξσπατθφ
επίπεδν.
Κεθάιαην 3: Αλάιπζε φισλ ησλ ηνκέσλ ησλ ΜΜΔ θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ
ηνπο ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο.
Κεθάιαην 4: Αλάιπζε ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ γηα ηερλνινγίεο πνπ αθνξνχλ ζηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
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Κεθάιαην 5: Γηεξεχλεζε ηνπ Διιεληθνχ Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηε δηαθίλεζε
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ.
Κεθάιαην 6: Γηεξεχλεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε δηαθίλεζε
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ.
Κεθάιαην 7: πλνπηηθή κειέηε φισλ ησλ παξαπάλσ θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηε
δεκηνπξγία ζπλνιηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε γηα ηελ αλάδεημε
ησλ θελψλ πνπ παξακέλνπλ, ψζηε λα δνζνχλ ελαχζκαηα γηα κειινληηθή έξεπλα.
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2. Δπξσπατθά Έξγα ζρεηηθά κε ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηηο
ΜΜΔ
Πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε έξεπλα γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα
πξνζθέξνληαη ζηηο ΜΜΔ έγηλε κία κειέηε φισλ ησλ Δπξσπατθψλ Έξγσλ πνπ
βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή ζε εμέιημε ή ηειείσζαλ πξφζθαηα, πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγεζεί κία νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη
Δπξσπατθέο ΜΜΔ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είκαζηε ζε ζέζε λα εληνπίζνπκε ηηο
ηξέρνπζεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα.
Γηα ηελ επηζθφπεζε απηή, κειεηήζεθαλ δηεμνδηθά φια ηα έξγα πνπ βξίζθνληαη ζην
FinES1

2.1 eGIF
Σν

έξγν

κειέηεο

αθνξά

ζηελ

Πιαηζίνπ

Τπεξεζηψλ

εθπφλεζε
Παξνρήο

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο θαη ηελ αλάπηπμε
Πξνηχπσλ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε. πγθεθξηκέλα,
ην έξγν πεξηιακβάλεη:


Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ Πιαηζίνπ Πηζηνπνίεζεο Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ,
δειαδή ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηχπσλ & πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ
ζηελ νκνγελνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην
Γηαδίθηπν θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη δεκνζηεχεη, κε
ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ Πνιηηψλ / Δπηρεηξήζεσλ ζηελ αλεχξεζε &
αμηνπνίεζε Γεκφζηαο Πιεξνθνξίαο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηάδξαζή ηνπο κε
ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.



Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ θαη αλάπηπμεο ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ απφ ηελ
Γεκφζηα Γηνίθεζε, δειαδή ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθφηεξσλ αξρψλ θαη ηεο
ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηφζν ηεο
αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ φζν θαη ηεο

1

FInES: Future Internet Enterprise Systems (http://www.fines-cluster.eu)
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παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ πξνο ηνπο
Πνιίηεο / Δπηρεηξήζεηο.


Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ Πιαηζίνπ Φεθηαθήο Απζεληηθνπνίεζεο Πνιηηψλ /
Δπηρεηξήζεσλ, πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ παξνρή αζθαιψλ & νινθιεξσκέλσλ
ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ, θπξίσο 3νπ θαη 4νπ επηπέδνπ
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, απφ ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.



Σε ζρεδίαζε ησλ πξνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ θαη XML ζρεκάησλ (metadata &
XML standards) πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ
ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην πιαίζην
ηεο Διιεληθήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε &
επηθαηξνπνίεζε ήδε ζρεδηαζκέλσλ ή ππφ ζρεδίαζε πξνηχπσλ, βάζεη ηνπ
Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, πξνδηαγξαθψλ θαη
πξνηεξαηνηήησλ πνπ απηφ ζα ζέζεη.



Σελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ (ζε πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ επίπεδν)
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ην ζχλνιν ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζεκάησλ
ησλ παξαπάλσ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ηαρχηαηεο
κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζην ζχλνιν ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
θαζψο θαη ηε δηεμαγσγή ζεηξάο εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζε έλαλ ηθαλφ
ππξήλα ζηειερψλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιάβνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο
κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αλσηέξσ πιαηζίσλ θαη πξνηχπσλ.[6]

2.2 GENESIS
Σν GENESIS είλαη έλα IST 2 έξγν πνπ έρεη σο ζθνπφ λα δηεπξχλεη ην πεδίν
εθαξκνγήο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ππνδνκψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε επηρεηξεζηαθέο
πιαηθφξκεο νινθιήξσζεο. ηνπο εηαίξνπο
πεξηιακβάλνληαη

νη

SingularLogic

θαη

ΔΜΠ.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ηνπ GENESIS είλαη νη εμήο:

2

IST: Information Society Technologies (http://cordis.europa.eu/ist/home.html)
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Ζ δεκηνπξγία κίαο εληαίαο πιαηθφξκαο γηα εηθνληθά πεξηβάιινληα,
δηαλεκεκέλε θαη επεθηάζηκε ζε πξαγκαηηθά δίθηπα.



Ζ παξαηήξεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ
θαη γίλεη ζχγθξηζε κε πξαγκαηηθά δσληαλά βηνινγηθά ζπζηήκαηα.



Ζ ζπζρέηηζε δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ κεζφδσλ ειέγρνπ ζε έλα αληαγσληζηηθφ
πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο έλα πξνθίι θαη έλα δείθηε αλαθνξάο γηα γλσζηέο
αιγνξηζκηθέο κεζφδνπο(GA3, ANN θιπ) γηα πεξηβάιινληα φκνηα κε παηρλίδηα.



Ζ ζχγθξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (γελεηηθά
θιεξνλνκηθή) κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο (γελεηηθά επίθηεηα)



Ζ δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ απφ ηελ εκη-θαζνδεγνχκελε γελεηηθή
επαλάζηαζε (Balwin) ζε αληίζεζε κε ηελ ηπραία γελεηηθή εμέιημε (Γαξβίλνο).



Ζ δεκηνπξγία λέσλ κεζφδσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ
«παγθνζκίσο

πξνζαξκφζηκσλ»

θνξέσλ

κε

ακηγψο

εμειηζζφκελε

ζπκπεξηθνξά, βαζηζκέλεο ζε ζηξαηεγηθά κνληέια απηννξγάλσζεο. [7]

2.3 FUSION
Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ FUSION είλαη ε αλάπηπμε
κηαο αξρηηεθηνληθήο πξνθεηκέλνπ νη πιεξνθνξίεο
θαη νη δηαδηθαζίεο κηαο εηαηξίαο λα ζπλελσζνχλ θαη
λα νινθιεξσζνχλ κε ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηεο
ίδηαο ηεο εηαηξίαο (ERP, CRM and HRMS). ηνπο εηαίξνπο πεξηιακβάλεηαη ε
SingularLogic.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην FUSION έρεη ηξεηο ζηφρνπο:


Σελ αλάπηπμε κίαο θαηλνηφκνπ πξνζέγγηζεο, κεζνδνινγίαο θαη ελφο
νινθιεξσκέλνπ

κεραληζκνχ

γηα

ελζσκάησζε

ζεκαζηνινγίαο

ελφο

εηεξνγελνχο ζπλφινπ απφ επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο, πιαηθφξκεο θαη
γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ΜΜΔ.

3

γελεηηθνί αιγφξηζκνη (genetic algorithms) (Βι. ζει. 256 9.4 γελεηηθνί αιγφξηζκνη)
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Οινθιήξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην
ρψξν ηεο δηεπξπκέλεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ
Γηαδηθαζηψλ, ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ θαη ησλ Web Services4.



Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ηελ αλάπηπμε κίαο πηινηηθήο
απφδεημεο ηεο ηδέαο ζηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ δηα κέζνπ ελφο
ζεκαζηνινγηθά εκπινπηηζκέλνπ δηθηχνπ αμίαο ζε νιφθιεξε ηε δηεπξπκέλε
Δπξψπε. Δηδηθφηεξα, ην FUSION πξφθεηηαη λα δηεπθνιχλεη ηξεηο δηαθξαηηθέο
πεξηπηψζεηο.[8]

2.4 Interop-Vlab

Σν Interop-Vlab είλαη έλα εηθνληθφ
εξγαζηήξην

γηα

ηε

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ λα δηαηεξήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηελ
αλαζπγθξφηεζε

ησλ

εξεπλεηηθψλ

πξνζπαζεηψλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, ζε
ζπλεξγαζία κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ,
πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο
έξεπλαο

ζηνλ

ηνκέα

ηεο

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο

θπξίσο

ησλ

κηθξνκεζαίσλ

επηρεηξήζεσλ.

ηνπο

ζπκκεηέρνληεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη
ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, σο
ζπληνληζηήο

απφ

ηελ

πιεπξά

ηεο Δηθφλα 2.: Ζ δνκή ηνπ Interop-Vlab

Διιάδαο.
Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν απφ 9 πεξηθεξεηαθνχο πφινπο, ην νπνίν ελψλεη θνξπθαία
αθαδεκατθά θέληξα, εξεπλεηηθά θέληξα, παξάγνληεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ΜΜΔ απφ
9 επξσπατθέο ρψξεο θαη ηελ Κίλα.
Δίλαη κία δηαδξνκή πξφζβαζεο ζε 300 εηδηθνχο ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεζηαθήο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ελψ ε δνκή ηνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δηθφλα 2.1.[9]
4

Βι. 9.1 web services ζει.253
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2.5 Access-ICT
To

ACCESS

ICT

είλαη

κία

ζηνρνζεηεκέλε πξσηνβνπιία γηα ην
πξψηκν ζηάδην ησλ ΣΠΔ ΜΜΔ θαη ησλ
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ΣΠΔ πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα πξνγξάκκαηα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (FP6 θαη FP7), θαη αλαδεηνχλ ρξεκαηνδφηεζε απφ
επελδπηέο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλεπίζεκσλ
ηδησηψλ5, εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη εηαηξηθνχο επελδπηέο)
Σν ACCESS ICT παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ
θαηλνηνκίεο ΣΠΔ θαη νη ΜΜΔ λα έρνπλ ην απαξαίηεην θεθάιαην κέζσ εηδηθά
πξνζαξκνζκέλεο θαζνδήγεζεο θαη επνπηείαο. Σν έξγν ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο
κεηαμχ ησλ ΣΠΔ ΜΜΔ θαη ησλ επελδπηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλεπίζεκσλ
ηδησηψλ, εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη εηαηξηθνχο επελδπηέο) πνπ
ελδηαθέξνληαη γηα πξφζβαζε ζε επθαηξίεο κε ηζρπξφ IP θαη πςειφ δπλακηθφ
αλάπηπμεο.
Σν ACCESS ICT πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα πεξηζζφηεξε γλψζε, γηα ππνζηήξημε
επελδπηηθήο εηνηκφηεηαο θαζψο θαη γηα θαζνδήγεζε θαη εηζαγσγή ησλ ΜΜΔ ζε
επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε φιε ηελ Δπξψπε.
Σν πιαίζην ΣΠΔ θαιχπηεη κία ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ΣΠΔ απφ ςεθηαθά
πεξηερφκελα ζε πξνγξακκαηηζκφ, δίθηπα θαη ηειεπηθνηλσλίεο, εθαξκνγέο γηα έμππλεο
ζπζθεπέο θαη ηειέθσλα, ξνκπνηηθή, ππεξεζίεο δηαλνκήο θαη ΣΠΔ, θ.ιπ.
Πάλσ απφ 2000 έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ΣΠΔ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ 7νπ πιαηζίνπ πξνγξάκκαηνο 6 , κε ρξεκαηνδφηεζε
χςνπο 9,1 δηο επξψ. Δλ ηνχηνηο, απφ φια απηά ηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ
ζηεξίδνληαη

απφ

ηελ

ΔΟΚ,

κφλν

έλαο

κηθξφο

αξηζκφο

πξνρσξάεη

ζε

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ζε ρξεκαηνδφηεζε, αμηνπνίεζε ηνπ
θεθαιαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη επηηπρνχο δεκηνπξγίαο κίαο βηψζηκεο
ΣΠΔ επηρείξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο αξθεηέο δπλεηηθά ππάξρνπζεο

λέεο

5

Αλεπίζεκνο ηδηώηεο: Ο αγγιηθφο φξνο είλαη business angel. Βι. ζει 257 9.7 Αλεπίζεκνο ηδηψηεο
FP7: 7ν Πξφγξακκα Πιαίζην. Σν έβδνκν πξφγξακκα πιαίζην πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπλαθείο κε ηελ
έξεπλα πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ θάησ απφ κηα θνηλή ζηέγε θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο.
6
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θαηλνηνκίεο, ηερλνινγίεο πξντφληα θαη ππεξεζίεο δε ζα βξεζνχλ πνηέ ζηελ αγνξά θαη
δε ζα θηάζνπλ πνηέ ζηελ θνηλφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ.[10]

2.6 COIN-Enterprise Collaboration & interoperability (COIN&COINEEU)
Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν κε πνιιαπινχο ζηφρνπο:


Να ζρεδηαζηεί θαη λα αλαπηπρζεί κία θπξίαξρε,

πξνζαξκνζηηθή πιαηθφξκα ππεξεζηψλ γηα λα θηινμελήζεη
ζηνρνζεηεκέλεο θαη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα επηρεηξήζεσλ θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
θαζψο θαη λα ηηο δηαζέζεη κε θαηλνηφκα, on-demand
επηρεηξεκαηηθά κνληέια (π.ρ. ην SaaS κνληέιν-U) γηα ηηο
επξσπατθέο επηρεηξήζεηο (θπξίσο ΜΜΔ) γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κε
αζθαιέο, αμηφπηζην θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.


Να εδξαηψζεη θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ηα ηερλνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ εξεπλψλ ηεο επηρεηξεζηαθήο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο FP6 γηα νξηζκέλεο ζηνρνζεηεκέλεο ππεξεζίεο πνπ
απνηεινχλ ηα ζεκέιηα γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ COIN.



Δπηπιένλ, λα γίλεη κία επέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ ζηνρνζεηεκέλσλ
ππεξεζηψλ, κε ηε δεκηνπξγία άιισλ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αθνξνχλ
ηελ Δπηρεηξεζηαθή Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα
νπνία

ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ππφςε ηηο πην πξφζθαηεο θαη πνιιά

ππνζρφκελεο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο (ζηνλ ηνκέα ησλ Web2.0, semantic
web, space computing) θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα
αθνξνχλ ηελ Δπηρεηξεζηαθή Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή.


Να παξνπζηαζηεί έλα κνλνπάηη πξνο ζχγθιηζε γηα ηα δχν απηά ζεκειηψδε
ξεχκαηα έξεπλαο: Δπηρεηξεζηαθή Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, κε ηελ ελζσκάησζε ζην ίδην έξγν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θνξέσλ θαη
ησλ δχν εξεπλεηηθψλ πεδίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκεραλία θαη απφ
παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα.
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Να παξαηεζνχλ πεηξάκαηα, κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
έξγνπ ζε ξεαιηζηηθά Βηνκεραληθά ελάξηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ έμη
πεξηπηψζεηο

δνθηκήο

αεξνλαππεγηθή,

απηνθηλεηνβηνκεραλία,

αεξνδηαζηεκηθή, Pulp & Paper (ραξηνπνιηνχ), πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη
ΣΠΔ.
Σν έξγν είλαη ζε ηζρχ θαη έρεη δηάξθεηα 48 κήλεο. [11]

2.7 COMMunity-based Interoperability Utility for SMEs (COMMIUS)
Οη ζηφρνη ηνπ COMMUIS είλαη νη εμήο:
•

Να δηεξεπλήζεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε

κεζφδσλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
θάζε ζπζηήκαηνο. Σν COMMUIS ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν SMTP θαη
ζπλεπψο ηε δηαζχλδεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ΣΠΔ γηα λα ρξεζηκεχζεη
σο κία ππνδνκή γηα ηε ζεκαζηνινγηθή θαη δηαδηθαζηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα.
•

Να θαζνξηζηεί έλα πιαίζην γηα ηε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ
επηδίσμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ αλαθνξάο, ηηο δνκέο θαη ζεκαζηνινγηθέο
πεξηγξαθέο.

•

Να δηεξεπλήζεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ θαη εμαξηεκάησλ
γηα ηελ πξφνδν ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Έηζη, ζα αλαπηπρζνχλ νη κέζνδνη νη
νπνίεο

επηηξέπνπλ

ζηνπο

ρξήζηεο

λα

κνληεινπνηήζνπλ

ηηο

επαλαιακβαλφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Δμεηάζηεθαλ λένη ηξφπνη
γηα λα δηακνξθσζεί έλα κνληέιν πξνφδνπ ην νπνίν ζα εμαξηάηαη απφ ηελ
δηεπηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία θαη λα εμεηαζηνχλ λέεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ
(εκη) απηφκαηε αλίρλεπζε πξνφδνπ.
•

Να παξαδψζεη έλα πιαίζην αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
θαη ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία γηα άςνγε ελζσκάησζε ζε εηαηξηθά δίθηπα ην
νπνίν λα εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο ησλ ΜΜΔ. Σν COMMUIS είλαη αξζξσηφ θαη
πξνζαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθά πξφηππα ππνδνκψλ ΣΠΔ (ηα νπνία είλαη
ζπρλά αξθεηά ρακειά ζε πνιιέο ΜΜΔ). Δίλαη ζε ζέζε λα εμειηρζεί γηα ηηο
αλάγθεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν αλνηρηφ ινγηζκηθφ
είλαη ην θιεηδί γηα ην δηαιεηηνπξγηθφ πιαίζην ηνπ COMMUIS θαη πνζηεξίδεη
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λέεο

επηρεηξεκαηηθέο

επθαηξίεο

γηα

ηηο

ΜΜΔ

ζηελ

αγνξά

ηεο

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Να αλαπηπρζεί κία πηινηηθή εθαξκνγή πνπ ζα επηηξέπεη ηελ επηθχξσζε ησλ

•

ηξηψλ πεξηπηψζεσλ βηνκεραληθήο ρξήζεο: (α) ηε ζηήξημε ησλ ΜΜΔ ζηε
δηαρείξηζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εμαγσγψλ ζηελ Ηζπαλία, (β)
δίθηπν ΜΜΔ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζε κία κεγάιε εθαξκνγή γηα ηελ παξαγσγή
ινγηζκηθνχ ζηελ Ηηαιία (γ) ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ γηα ην
ζρεδηαζκφ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ Διιάδα.
Να επηλνεζεί κία θαηάιιειε ζηξαηεγηθή εθκεηάιιεπζεο. Ζ αγνξά-ζηφρνο γηα

•

ην COMMUIS είλαη νη ΜΜΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜΜΔ ρακειήο
ηερλνινγίαο πνπ απνηεινχλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο αγνξάο θαη νη φπνηεο
έρνπλ αλάγθε απφ πην ζπζηεκαηηθή πηνζέηεζε πξαθηηθψλ γηα ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππνζηεξηδφκελσλ θαη ζπλεξγαδφκελσλ ΣΠΔ.
Σν COMMUIS απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ελφο εππξνζάξκνζηνπ θαη πξνζαξκφζηκνπ
πξσηφηππνπ ινγηζκηθνχ, εηζάγνληαο ηηο ΜΜΔ κε «κεδεληθφ θφζηνο εηζφδνπ» ζηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηδέεο ηνπ Interoperability Service Utility.
Απηφ ζα θαηαζηεί δπλαηφ απφ κία ζεηξά απφ θαηλνηφκεο επηζηεκνληθέο, ηερληθέο θαη
επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο πάλσ απφ ην ππάξρνλ state-of-the-art.
Σν έξγν απηφ έρεη ήδε νινθιεξσζεί ελψ ε δηάξθεηα ηνπ ήηαλ 36 κήλεο.[12]

2.8 EBBITS (Enabling business-based Internet of Things and Services)
Σν ebbits αλαπηχζζεη αξρηηεθηνληθέο, ηερλνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο
επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα ελζσκαηψζνπλ ζεκαζηνινγηθά ην Internet of Things7
ζηα γεληθά επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα θαη λα ππνζηεξίμνπλ
ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα νινθιεξσηηθά ζηηο επηρεηξεζηαθέο
εθαξκνγέο.
Σν ebbits έρεη σο ζηφρν:


Να εηζάγεη κία SoA βαζηζκέλε ζε αλνηρηά πξσηφθνιια θαη ζην middleware,
ε νπνία ζα κεηαηξέπεη απνηειεζκαηηθά θάζε νδεγία ζε web service κε
ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε.

7

Βι. 9.8 Internet of Things ζει.258
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Να ππνζηεξίμεη ηηο βαζηθέο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο κε ζπλδεζηκφηεηα θαη
έιεγρν ησλ πξντφλησλ ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηνπο, απφ ηα πξψηα
ζηάδηα παξαγσγήο κέρξη ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο.



Να θαηαζηεί δπλαηή ε δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηθηχσλ θαη
ησλ

θεληξηθψλ

επηρεηξεκαηηθψλ/δηαδηθαζηηθψλ

πιεξνθνξηψλ

θαη

λα

εμαιεηθζεί ε θεληξηθή πχιε ησλ θξίζηκσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο.


Να θαηαζηεί δπλαηή ε ζχγθιηζε ηνπ Internet of Things (IoT) θαη ηνπ Inetrnet
of Services (IoS) ζε έλα εληαίν ―Internet of People, Things and Services
(IoPTS)‖ γηα ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ.

Σν παξαπάλσ έξγν πξνβιέπεηαη λα έρεη δηάξθεηα 48 κήλεο θαη βξίζθεηαη ζε
εμέιημε.[13]

2.9 iSURF (An Interoperability Service Utility for Collaborative Supply
Chain Planning across Multiple Domains Supported by RFID Devices)
Σν iSurf πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη δηεπηρεηξεζηαθά εξγαιεία
ζπλεξγαζίαο βαζηζκέλα ζηε γλψζε γηα ηηο επξσπατθέο
ΜΜΔ ψζηε λα ηηο θαηαζηήζεη πην επέιηθηεο, πην απηάξθεηο
γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο αιιαγέο
ηεο αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο. Θα αλαπηπρζεί έλα αλνηθηφ, έμππλν πξντφλ ππνδνκήο
πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαζψο θαη κία
ππεξεζία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ νκνηνγελή αληαιιαγή ησλ εγγξάθσλ
πξνγξακκαηηζκνχ.
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ iSurf είλαη νη εμήο:


Να δεκηνπξγεζεί έλα ζπλεξγαηηθφ δηεπηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ βαζηζκέλν
ζηε γλψζε, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε θαηαλεκεκέλε επθπΐα ησλ πνιιαπιψλ
εκπνξηθψλ εηαίξσλ ζα αμηνπνηείηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.



Να αλαπηπρζεί κία ππεξεζία ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ
επίηεπμε ηεο ζεκαζηνινγηθήο ζπκθηιίσζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ
πξνβιέςεσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ
ησλ δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ βαζηζκέλα ζε δηαθνξεηηθά πξφηππα.
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Να δεκηνπξγήζεη έλα έμππλν πξντφλ ππνδνκήο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ γηα ΜΜΔ
κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα
ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ηνπ RFID ζπζηήκαηνο, λα θηιηξάξεη ηηο πιεξνθνξίεο
θαη λα ζπγθεληξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαζψο θαη λα ηηο δηαρέεη ζην
ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο.



Να θαηαζηεί δπλαηφο ν θαζνξηζκφο θαη ε εθηέιεζε ηεο δηεπηρεηξεζηαθήο
ζπλεξγαζίαο ζε έλα επξχ θάζκα επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ

κέζσ Service

Oriented Collaborative Supply Chain Planning Process Definition θαη
Execution Platform.


Να αληηθαηαζηήζεη ηηο ππάξρνπζεο, παιαηνχ ηχπνπ, εθαξκνγέο κε
εκπινπηηζκέλα web services πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη ην ηερληθφ πξφβιεκα
ηεο

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο

θαηά

ηελ

αιιειεπίδξαζε

κε

ηηο

βαζηθέο

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο.


Να δηεπθνιπλζνχλ νη παξνδηθέο ζπλεξγαζίεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε
πεξίπησζε εμαηξέζεσλ. Ζ δπλακηθή νξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζα θάλεη ηηο
επξσπατθέο ΜΜΔ πην επέιηθηεο, βηψζηκεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα
ζηηο αιιαγέο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.



Να δεκηνπξγεζεί κία ππεξεζία ζπγρξνληζκνχ παγθφζκησλ δεδνκέλσλ (Global
Data Synchronization Service Utility) κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ αθξίβεηα
θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ βαζηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Απηφ ζα γίλεη κε ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ κε βάζε ηελ
αλνηρηή πιαηθφξκα γηα ηηο ΜΜΔ.



Να εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα θαη ην απφξξεην ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ζπιιέγνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ηελ ηερλνινγία RFID, αιιά θαη ησλ
δεδνκέλσλ ζρεδηαζκνχ θαη πξνβιέςεσλ πνπ αληαιιάζζνληαη κέζα ζηελ
επηρείξεζε.

Σν έξγν απηφ πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη 30 κήλεο θαη απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε
εμέιημε. [14]

2.10 NEFFICS (Networked Enterprise transFormation and resource
management in Future internet enabled Innovation CloudS)
Σν NEFFICS βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε πσο νη ηερλνινγίεο ζηηο
νπνίεο βαζίδεηαη ην

Internet θαη ην Web κπνξνχλ λα
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ιεηηνπξγήζνπλ σο κνριφο φρη κφλν γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, αιιά θαη γηα
λα εληζρπζεί ε αμία ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ πξνζζήθε ζηαδηαθήο αμίαο
(ζηνηρεηψδεο θαηλνηνκία) θαζψο θαη κε ηελ αιιαγή αμίαο (ξηδηθή θαηλνηνκία). Με
απηή ηελ παξαδνρή, ην NEFFICS ζεσξεί ην Internet σο έλα παγθφζκην
επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αμίαο ζηηο επηρεηξήζεηο
κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζε αλνηρηέο δψλεο θαηλνηνκίαο ηεο γλψζεο (δειαδή
δηθηπσκέλσλ επηρεηξήζεσλ).
Ο ζηφρνο ηεο NEFFICS είλαη λα παξέρεη κηα λέα πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ σο βάζε γηα
κηα λέα θαηλνηνκία κε γλψκνλα ηελ νηθνινγία γηα δηθηπσκέλεο επηρεηξήζεηο, κε
επεθηάζεηο ζε κία cloud, Software-as-a-service πιαηθφξκα ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε κία πξνεγκέλε θαηλνηφκα δηαρεηξηζηηθή πιαηθφξκα
ινγηζκηθνχ. Σν πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αμία ηεο λέαο πιαηθφξκαο ζα
απνδεηρζεί θαη ζα επηθπξσζεί ζηηο επηρεηξεκαηηθέο θνηλφηεηεο ζε δχν κεγάινπο
επξσπατθνχο βηνκεραληθνχο ηνκείο κέζα απφ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
επηδφζεσλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο θαηλνηνκίαο. Σν κνληέιν αλνηρηήο θαηλνηνκίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ε θαηλνηνκία ησλ δηαδηθαζηψλ, ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζα
δηαρεηξίδεηαη θαη ζα κεηξάηαη γηα λα απνδείμεη ηελ αμία ηεο παξαγσγήο ζηηο
επηρεηξήζεηο.
Σν NEFFICS έρεη δηάξθεηα 36 κήλεο θαη έρεη ήδε μεθηλήζεη. [15]

2.11 NisB (The Network is the Business)
Σν NisB ζα επηηξέςεη ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο λα
ζπλδεζνχλ, λα επζπγξακκηζηνχλ, λα αληαιιάμνπλ δεδνκέλα
θαη λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε άιινπο
ζπλεξγάηεο πνπ «δε κηινχλ ηε γιψζζα ησλ επηρεηξήζεσλ». Σν NisB ζηνρεχεη ζηελ
θαηλνηνκία κε ρακειφ θφζηνο γηα λα θαζηεξψζεη ηε ραξηνγξάθεζε γηα ηε
ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ελψ παξάιιεια ζα εμεηάδεη ηε ζπλερψο
κεηαβαιιφκελε δνκή ηνπ δηθηχνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην κεραληζκφ
peer-to-peer θαζψο θαη ην κεραληζκφ pay-as-you-go πνπ εθ θχζεσο έρνπλ ρακειφ
θφζηνο.
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Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ NisB είλαη λα παξέρεη κία ππνζηήξημε ΣΠΔ γηα ηελ αμία ησλ
δηθηχσλ ησλ ΜΜΔ, δειαδή κία ηεξαξρηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα ή έλα δπλακηθφ
επηρεηξεζηαθφ νηθνζχζηεκα, θαζηζηψληαο ηνπο έηζη
πξσηαξρηθνχο

δηακεζνιαβεηέο

επηρεηξεκαηηθά

δίθηπα.

Ζ

ζηα

θαηλνηνκία

θαηλνηφκα
ζην

NisB

ρξεζηκνπνηεί ην ίδην ην δίθηπν σο έλα θαηαλεκεκέλν
ρψξν απνζήθεπζεο θαη δηαλνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ δηθηχνπ. Σν NisB είλαη έλα
δηεπηζηεκνληθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ζπκβνιή ζηνπο ηνκείο ησλ ΣΠΔ, ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηζηεκψλ:


Πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ: Γεκηνπξγψληαο ηελ ππνζηήξημε ΣΠΔ θαη ηα
εξγαιεία κε επίθεληξν ην ρξήζηε πνπ απνδεηθλχνπλ πσο ην NisB κπνξεί λα
βνεζήζεη

ζε

πξαγκαηηθέο

πεξηπηψζεηο,

φπσο

θαη

σο

βηηξίλα

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχλζεηα ζελάξηα HINB πνπ φκσο δελ έρνπλ αθφκε
ελεξγνπνηεζεί.


Δπηρεηξήζεηο: Ζ αλάπηπμε αξρέηππσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ
ελζάξξπλζε

ηεο

αληαιιαγήο,

αλάινγα

κε

ηε

δήηεζε,

θαη

ε

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ελψ γίλεηαη
εμηζνξξφπεζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ησλ θεξδψλ, θαη ειέγρνληαο ηνλ
ελδερφκελν θίλδπλν.


Δπηζηήκεο: Ζ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο βάζεο ηεο δηάρπζεο θαη ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο

ησλ

δηάθνξσλ

ηνκέσλ

ησλ

πιεξνθνξηψλ

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ έξεπλα εκπεξηέρεη αιγνξίζκνπο θαη πξσηνθφιια γηα
ηελ αμηνπνίεζε ηεο «νθίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ» πνπ πεξηέρεηαη δπλακηθά
ζρεκαηίδνληαο δίθηπα αμίαο.
Σν έξγν έρεη μεθηλήζεη θαη πξφθεηηαη λα έρεη δηάξθεηα 30 κήλεο. [16]

2.12 SPIKE (Secure Process-oriented Integrative Service Infrastructure
for Networked Enterprises)
Ο ζηφρνο ηνπ SPIKE είλαη ε αλάπηπμε κηαο πιαηθφξκαο ινγηζκηθνχ γηα εχθνιε θαη
γξήγνξε εθθίλεζε εηθνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκαρηψλ.
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Απηή ε πιαηθφξκα πξφθεηηαη λα:


Δλεξγνπνηήζεη ην outsourcing γηα ηκήκαηα ηεο αιπζίδαο αμίαο γηα ηνπο
εκπιεθφκελνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο.



Απινπνηήζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
νξγαληζκψλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δπλακηθψλ θαη πξνθαζνξηζκέλσλ
επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ξνψλ εξγαζίαο.



Δπηηεπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε αιιεινζπκπιήξσζε κεηαμχ
νξγαληζκψλ (φισλ ησλ κεγεζψλ).



Πξνζθέξεη γεληθεπκέλεο ιχζεηο γηα ηελ δηεπηρεηξεζηαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα
θαη ζπλεξγαζία κέζσ ζελαξίσλ αλαθνξάο θαη νδεγηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπο.



Γψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ εκπηζηνζχλε.

Ο ζηφρνο ηνπ SPIKE είλαη λα εξεπλήζεη θαη λα εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα
θάλεη επέιηθηε ηε ζπλεξγαζία δηθηπσκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ην
SPIKE, νη επηρεηξήζεηο ζα απνθηήζνπλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο κε πειάηεο πνπ
ήηαλ απξφζηηνη ζην παξειζφλ αιιά θαη κε ζπλεξγαδφκελνπο νξγαληζκνχο.
Σν SPIKE έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη είλαη έλα έξγν κε δηάξθεηα 39 κελψλ. [17]

2.13 SYNERGY (Supporting highly adaptive Network enterprise
collaboration through semantically enabled knowledge services)

Σν SYNERGY εξεπλά ην δηακνηξαζκφ ηεο γλψζεο θαη ηηο
αλάγθεο

ζπλεξγαηηθήο

ππνζηήξημεο

ησλ

θνξέσλ

πνπ

ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην ζπκπξάμεσλ βαζηδφκελν ζε
εηθνληθά κνληέια νξγαληζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (VO business models). ηνρεχεη
ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αληαιιαγήο γλψζεσλ κεηαμχ νξγαληζκψλ θαζψο
θαη ζηελ ηφλσζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο ηδηαίηεξα επθπνχο
ηερλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηα πξφηππα ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ξνψλ
γλψζεο.
Ο γεληθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα εληζρπζεί ε ππνζηήξημε ησλ δηθηπσκέλσλ
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη έγθαηξε δεκηνπξγία ηνπ θαζψο θαη ηε
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ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθνχο εηθνληθνχο νξγαληζκνχο (VOs), πξνζθέξνληαο ηελ
ππνδνκή θαη ηηο ππεξεζίεο γηα λα
αλαθαιπθζνχλ, λα ζπιιεθζνχλ, λα
παξαδνζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ νη
γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία
θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπλεξγαζίαο.
Ζ ππνδνκή ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη
ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ κέζα ζε κία
επηρείξεζε, κεηαμχ δπλεηηθψλ θαη
πξαγκαηηθψλ εηθνληθψλ νξγαληζκψλ
πνπ ζπλεξγάδνληαη κε επηρεηξήζεηο, θαη ζε βηνκεραληθνχο ηνκείο, ελψ παξάιιεια ζα
επηηξέπεη, θαη κάιηζηα ελεξγά, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ θαη
θνηλψλ εκπνξηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαζψο θαη
ζηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ο ζηφρνο ηνπ SYNERGY αλαιχεηαη
πεξηζζφηεξν παξαθάησ:


εκαζηνινγηθή νληνινγία πνπ βαζίδεηαη κνληεινπνίεζε ησλ δνκψλ ηεο
γλψζεο γηα ζπλεξγαηηθή εξγαζία.



Αλάπηπμε

κίαο

ππεξεζίαο

κε

γλψκνλα

ηελ

απηνυπνζηεξηδφκελε

αξρηηεθηνληθή γηα ηηο ζπλεξγαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ SYNERGY πνπ βαζίδνληαη
ζηε γλψζε.
Αλάκεζα ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ είλαη θαη ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην
Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ. Σν έξγν βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη
πξφθεηηαη λα δηαξθεί ζπλνιηθά 36 κήλεο. [18]

2.14 VENTURE GATE (Innovative Solutions for Enabling Efficient
Interactions between SMEs in ICT Projects and Innovation Investors)
Σν ICT-VentureGate είλαη έλα έξγν πνπ αλήθεη ζην 7ν πξφγξακκαπιαίζην θαη ζηνρεχεη λα δηεπθνιχλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΣΠΔ
ΜΜΔ, νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζην 6ν ή/θαη ζην 7ν πξφγξακκα
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πιαίζην

θαη

αλαδεηνχλ

πεγέο

ρξεκαηνδφηεζεο

πξνθεηκέλνπ

λα

εκπνξεπκαηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο ελέξγεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
πνπ έθαλαλ.
Οη ζηφρνη ηνπ ICT-VentureGate είλαη νη εμήο:
•

Να αλαδείμεη ηηο αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρνπλ νη ΣΠΔ ΜΜΔ πνπ

ζπκκεηείραλ ζην 6ν θαη 7ν πξφγξακκα – πιαίζην
•

Να κάζνπλ πσο νη επελδπηέο θαη νη ηδησηηθέο επελδπηηθέο εηαηξίεο βιέπνπλ ηηο

ζπγθεθξηκέλεο ΜΜΔ
•

Να γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ΜΜΔ θαη ησλ ζρεηηθψλ

επελδπηψλ
•

Να σθειεζνχλ νη ζρεηηθέο ΜΜΔ παίξλνληαο ρξεκαηνδφηεζε κε δηάθνξνπο

ηξφπνπο θαη απφ δηάθνξνπο δηαχινπο πιεξνθνξίαο
•

Να δεκηνπξγεζεί, λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα δηαηεξεζεί κία ζηαζεξή

πιαηθφξκα γηα λα κεζνιαβεί, λα δηθηπψλεη θαη λα ζέηεη ζε ζπλεξγαζία ηηο ΜΜΔ θαη
ηνπο επελδπηέο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ
Σν έξγν έρεη ήδε νινθιεξσζεί ελψ ε δηάξθεηα ηνπ ήηαλ 24 κήλεο. [19]

2.15 YMIR (Stepping up ICT SME‘s in accessing finance)
Σν YMIR αξρηθά μεθίλεζε γηα λα γεθπξψζεη ην ράζκα
κεηαμχ ησλ θαηλνηφκσλ ΜΜΔ ζηηο ΣΠΔ θαη ηεο
Δπελδπηηθήο Κνηλφηεηαο (ζηελ νπνία αλήθνπλ εηαηξείεο
επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, αλεπίζεκνη ηδηψηεο θαη άιιεο ηδησηηθέο επελδπηηθέο
εηαηξίεο).
Οη ζηφρνη ηνπ YMIR είλαη νη αθφινπζνη:
•

Να παξέρεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε

πξφζβαζε ησλ θαηλνηφκσλ ΜΜΔ, πνπ ζπκκεηείραλ θαη αθφκε ζπκκεηέρνπλ ζην 6ν
θαη 7ν πξφγξακκα πιαίζην, ζε ρξεκαηνδνηήζεηο.
•

Να απμεζνχλ νη επελδχζεηο ζηηο πνιχ αλαπηπζζφκελεο ΣΠΔ ΜΜΔ.
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•

Να παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο θαη βνεζεηηθέο ππεξεζίεο γηα ρξεκαηνπηζησηηθά

ζέκαηα ζηηο ΜΜΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα έξεπλαο ΣΠΔ ηα νπνία
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
•

Να δεκηνπξγεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο γηα αμηφπηζηε αληηζηνίρηζε θαη

δηάδξαζε ησλ θαηλνηφκσλ ΜΜΔ θαη ηεο επελδπηηθήο θνηλφηεηαο.
Σν έξγν βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 24
κήλεο.[20]

2.16 ABILITIES (Application Bus for InteroperabiLITy In enlarged
Europe SMEs)
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο ηνπ ABILITIES
είλαη ε κειέηε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε κίαο νκφζπνλδεο
αξρηηεθηνληθήο ε νπνία ζα πινπνηείηαη απφ κία ζεηξά επθπψλ
κελπκάησλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ παγθφζκηα επηρεηξεκαηηθή γιψζζα (UBL),
θαζψο θαη απφ βαζηθέο ππεξεζίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ
επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ ησλ ΜΜΔ (SMEs EAI) ζηελ e-εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπο, ηδηαίηεξα ζηηο ππναλάπηπθηεο ρψξεο θαη ζηηο ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλνπο ηερλνινγηθά βηνκεραληθνχο ηνκείο.
Σν ABILITIES ζα αζρνιεζεί κε ηνπο ηξεηο εξεπλεηηθνχο άμνλεο πνπ αθνινπζνχλ:
•

Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηηο ΜΜΔ ηεο Γηεπξπκέλεο Δπξψπεο: Με γλψκνλα

ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο OASIS ζα νξηζηεί κία γεληθεπκέλε κνξθή αληαιιαγήο XML
γηα επηρεηξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο απφ ηελ
παξαγγειία σο ην ηηκνιφγην.
•

Οκφζπνλδεο Αξρηηεθηνληθέο θαη Δυθπή Δπηρεηξεκαηηθά Έγγξαθα

•

Δλνξρήζηξσζε Τπεξεζηψλ θαη ππνζηήξημε Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ:

Μειέηε θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ζπκθηιίσζε κεηαμχ έξεπλαο θαη πξνηχπσλ ζηα
επηρεηξεζηαθά έγγξαθα θαζψο θαη ζπκθηιίσζε κεηαμχ έξεπλαο θαη πξνηχπσλ ηεο
δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Σν έξγν έρεη ήδε νινθιεξσζεί ελψ ε δηάξθεηα ηνπ ήηαλ 25 κήλεο. [21]

36

Παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: Αλάιπζε Σερλνινγηθνχ Δπηπέδνπ θαη Καλνληζηηθνχ
Πιαηζίνπ ζε Διιάδα θαη ΔΔ

2.17 ATHENA (Advanced technologies for interoperability of
heterogeneous enterprise networks and their applications)
Σν ΑΣΖΔΝΑ ήηαλ κία ζπζηεκαηηθή Δπξσπατθή έξεπλα κε
εηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη έγηλε κε ζθνπφ
ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη
γηα ηε κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα
ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο αιιά θαη γηα ηελ πξνψζεζε κίαο λέαο θνπιηνχξαο ησλ
δηθηπσκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ ΑΣΖΔΝΑ ήηαλ ε κεηαθνξά απφ
ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο, αξρηηεθηνληθέο θαη εξγαιεία ζηηο βηψζηκεο ππνδνκέο.
Σν ΑΣΖΔΝΑ απνζθνπνχζε λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα,
παξέρνληαο έλα νινθιεξσκέλν Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ ζπλεξγαζία ηεο
θνηλφηεηαο πνπ ζα έρηηδε ην ΑΣΖΔΝΑ κε ηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε απνηέιεζαλ κία
βαζηθή πεγή γηα ηηο ηερληθέο εθεπξέζεηο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Αθφκε, κε απηφλ
ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθαλ πξφηππα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ απνηεινχλ κία πεγή γλψζεο γηα φιε ηελ
Δπξψπε.
Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζε 38 κήλεο ελψ αλάκεζα ζε άιινπο ζην ΑΣΖΔΝΑ
ζπκκεηείρε θαη απφ ηελ Διιάδα ε Intracom S.A. Telecom Solutions. [22]

2.18 CONTRACT
Σν CONTRACT αλαπηχζζεη πιαίζηα, εμαξηήκαηα θαη εξγαιεία ηα
νπνία θαζηζηνχλ ηθαλή ηε κνληεινπνίεζε, ηελ θαηαζθεπή, ηνλ έιεγρν
θαη ηελ παξαθνινχζεζε δηαλεκεκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ,
κε βάζε δπλακηθά δεκηνπξγεκέλσλ, ζηαπξνεηδψο νξγαλσκέλσλ ζπκβάζεσλ πνπ
ζηεξίδνπλ ηππηθέο πεξηγξαθέο ησλ αλακελφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ επηκέξνπο
ππεξεζηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο σο ζχλνιν.
Σν CONTRACT ζηνρεχεη λα παξέρεη:
•

Έλα λέν πγηέο ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάζεζε ζε ςεθηαθά επηρεηξεζηαθά

νηθνζπζηήκαηα.
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•

Νέεο γιψζζεο γηα ηελ έθθξαζε θαη ηελ αληαιιαγή ησλ ζπκβάζεσλ ζε

ςεθηαθά επηρεηξεζηαθά νηθνζπζηήκαηα.
•

ηνηρεία ινγηζκηθνχ θαη εξγαιεία ηα νπνία ζα ελζσκαηψλνπλ ηα ζεσξεηηθά

πιαίζηα θαη ηηο γιψζζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεηξακαηηθά ή
πξαγκαηηθά ςεθηαθά επηρεηξεζηαθά νηθνζπζηήκαηα.
•

ελάξηα ρξήζεο πνπ απνδεηθλχνπλ πσο ηα ζπκβαιιφκελα κπνξνχλ λα

εθαξκνζηνχλ ζε δηαθνξεηηθά e-επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα ζηα πιαίζηα ησλ ςεθηαθψλ
επηρεηξεζηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ.
Σν CONTRACT έρεη νινθιεξσζεί ελψ ε δηάξθεηα ηνπ ήηαλ 35 κήλεο. [23]

2.19 CoVES (Collaborative Virtual Engineering for SMEs)
Σν CoVES εξγάδεηαη πάλσ ζε έλα επέιηθην ζπλεξγαηηθφ
πεξηβάιινλ ην νπνίν έρεη πξφζβαζε ζε πινχζηα δεδνκέλα θαη
εθαξκνγέο

γηα

πεξηπιαλψκελνπο

επαγγεικαηίεο

θαη

ζπλεξγάηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε ΜΜΔ.
Οη ζηφρνη ηνπ CoVES πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:
•

Να ππνζηεξίδεη ηηο θηλεηέο θαη δηάζπαξηεο νκάδεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραληθήο

•

Να αλαπηχμεη έλα αλνηρηφ, επέιηθην θαη κειινληηθά επεθηάζηκν ζπλεξγαηηθφ

πεξηβάιινλ
•

Να παξέρεη ζπλεξγαηηθέο ππεξεζίεο θαηάιιειεο γηα ηηο ΜΜΔ

Σν CoVES θαζνδεγείηαη απφ κία θνηλνπξαμία απφ ηειηθνχο ρξήζηεο ηεο βηνκεραλίαο,
παξφρνπο ηερλνινγίαο θαη εξεπλεηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν ΜΜΔ-θεληξηθφ
(απεπζχλεηαη απφ ΜΜΔ πξνο ΜΜΔ).
Σν CoVES έρεη νινθιεξσζεί θαη ε δηάξθεηα ηνπ ήηαλ 30 κήλεο. [24]
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2.20 e-NVISION (A new vision for the participation of European SMEs
in the future e-Business scenario)
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ e-NVISION είλαη ε αλάπηπμε θαη ε
λνκηκνπνίεζε κίαο θαηλνηφκνπ e-επηρεηξεκαηηθήο πιαηθφξκαο
ε νπνία ζα επηηξέπεη ζηηο ΜΜΔ λα κνληεινπνηήζνπλ θαη λα
πξνζαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ
φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο εθαξκνγέο θαη λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λνκηθέο,
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο. Σειηθφο ζηφρνο ηνπ e-NVISION
είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΜΜΔ ζην Μειινληηθφ Δπξσπατθφ eΔπηρεηξεκαηηθφ ελάξην.
Σα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ είλαη:
•

Έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν e-Business πνπ απεπζχλεηαη ζε ΜΜΔ θαη

πεξηγξάθεηαη απφ έλα ζχλνιν νληνινγηψλ.
•

Μία ζεκαζηνινγηθά εκπινπηηζκέλε e-Business αξρηηεθηνληθή ε νπνία αθνξά

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, παξέρνληαο νκαδνπνίεζε θαη νινθιεξσζηκφηεηα.
•

Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηηο ΜΜΔ λα

ελζσκαηψζνπλ λνκηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο πηπρέο θαζψο θαη πηπρέο
εκπηζηνζχλεο ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν.
•

Μία ζεηξά απφ ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία νινθιήξσζεο ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ

ηελ έληαμε ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ φπσο ERP, CRM,
logistics, θ.ιπ.
•

Μία πνηθηιία απφ εκαζηνινγηθά Δξγαιεία ηα νπνία παξέρνπλ ηελ αλαγθαία

ππνζηήξημε γηα λα παξζεί απφθαζε γηα λα δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ eεπηρεηξεκαηηθή πξφνδν, κέζσ δηαδηθαζηψλ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ.
•

Μία e-Business πιαηθφξκα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ ε νπνία ελζσκαηψλεη ηα

πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ζε έλα απνηειεζκαηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ην νπνίν
αθνξά ηηο ΜΜΔ θαη ζα είλαη αλνηρηφ θαη δηακνξθψζηκν ψζηε λα πηνζεηεζεί απφ ηηο
ΜΜΔ.
Σν e-NVISION έρεη νινθιεξσζεί ήδε, ε δηάξθεηα ηνπ ήηαλ 36 κήλεο. [25]
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2.21 ImportNET (Intelligent modular open source Platform for
intercultural and cross-domain SMENetworks)
Ζ θχξηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ImportNET είλαη ε
δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ ην νπνίν ζα δεκηνπξγεί κία βάζε γηα
ζηήξημε
ελζσκαησκέλν

ηνκέσλ

ινγηζκηθφ)

ηεο

κέζα

κεραληθήο

ζε

κία

(κεραληθή,

δηαπνιηηηζκηθή

ειεθηξνληθή,

ζπλεξγαζία

κε

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
Σν ImportNET δελ απνζθνπεί λα αληηθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε ππάξρνπζα εθαξκνγή,
αιιά λα παξέρεη κηα ζεκαζηνινγηθή ζπλεθηηθή ιχζε, ε νπνία ζα ππνζηεξίδεη
ππεξεζίεο φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο κεραληθήο. Σν ImportNET ζα παξέρεη:
•

Έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή

ζεκαζηνινγηθή

ελνπνίεζε

ησλ

πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ.
Ζ νκάδα-ζηφρνο είλαη νη επηρεηξήζεηο
ζπκβνχισλ.
•

Μηα πξνεγκέλε, έηνηκε πξνο

ρξήζε ιχζε γηα κεραληθνχο
Ζ νκάδα ζηφρνο είλαη νη ΜΜΔ ζηνλ
ηνκέα ηεο κεραλνηξνληθήο αλάπηπμεο πξντφλησλ.
Σν έξγν έρεη ήδε νινθιεξσζεί, ε δηάξθεηα ηνπ ήηαλ 36 κήλεο. [26]

2.22 SUDDEN (SMEs Undertaking Design of Dynamic Ecosystem
Networks)
Σν SUDDEN πξνζθέξεη κία λέα πξνζέγγηζε ε νπνία
ελζσκαηψλεη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ
αληαπφθξηζε

ηεο

ηειεπηαίαο

ζηηγκήο

ηεο

αιπζίδαο

εθνδηαζκνχ, ζε έλα εχθνιν ζηε ρξήζε πξσηφηππν ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί
γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.
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Σν ππνθείκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν ρξεζηκνπνηεί ηηο αξρέο ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο αξρέο ηεο κεηα-δηαρείξηζεο γηα ηελ παξνρή δχν βαζηθψλ
εξγαιείσλ:
•

Γίλνληαη εθηθηέο θαηλνηφκεο θαη αλαδπφκελεο ζπλζέζεηο απφ δξαζηεξηφηεηεο

θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ αθεξεκέλσλ απαηηήζεσλ
γηα δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε κεηαθνξά θαη ε ζπζθεπαζία ησλ πξνκεζεπηψλ.
•

Δμαζθαιίδεηαη ε αληαπφθξηζε ζε αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο ησλ

αλαγθψλ ηνπ πειάηε ή αιιαγέο θαη δηαηαξαρέο θαηά ηε κεηαθνξά, κέζσ ηεο
αλαβνιήο ηεο θαηαλνκήο ησλ πξνκεζεπηψλ ζε αθεξεκέλεο απαηηήζεηο κέρξη ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή, θαζψο θαη ζπλερή

παξαθνινχζεζε θαη βειηίσζε ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαλνκήο ηνπ πξνκεζεπηή.
Σν έξγν έρεη ήδε νινθιεξσζεί. Ζ δηάξθεηα ηνπ ήηαλ 36 κήλεο. [27]

2.23 LEKTOR (Legal Knowledge Transfer Accelerator for SME cluster
and Digital Business Ecosystems)
Ο ζηφρνο ηνπ LEKTOR είλαη λα βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε ζε
λνκηθέο γλψζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη λα
θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ αληαιιαγή ησλ γλψζεσλ απφ φιεο ηηο
πιεπξέο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο LEXELERATOR.
Σν LEKTOR απνζθνπεί ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηα πηζαλά λνκηθά
εκπφδηα ζηα πιαίζηα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαζψο θαη λα δψζεη ιχζεηο
δεκηνπξγψληαο κία πιαηθφξκα γηα ηελ απηφλνκε αληαιιαγή

λνκηθψλ γλψζεσλ

κεηαμχ ησλ ΜΜΔ. Σν LEKTOR είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο ΜΜΔ, ζηνπο νκίινπο
ΜΜΔ θαη ζηα ςεθηαθά επηρεηξεζηαθά νηθνζπζηήκαηα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηνπο άκεζα
εκπιεθφκελνπο. Σν LEKTOR δελ έρεη ζθνπφ λα εξεπλήζεη απφ κφλν ηνπ ηα λνκηθά
δεηήκαηα αιιά λα πξνζδηνξίζεη, λα ζπγθεληξψζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα ήδε
ππάξρνληα (απφ άιια Δπξσπατθά, εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα θαη
πξσηνβνπιίεο). Γηα απηφ ην ιφγν, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν Lexelerator, κία Web 2.0
πιαηθφξκα, βαζηζκέλε ζηελ OSS.
Ζ δηάξθεηα ηνπ LEKTOR ήηαλ 24 κήλεο θαη έρεη ήδε νινθιεξσζεί. [28]
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2.24 TrustCoM (Trust and contract management framework enabling
secure collaborative business processing in on-demand created, selfmanaged, scalable, and highly dynamic virtual organizations)
Σν TrustCoM ζα αλαπηχμεη έλα πιαίζην γηα εκπηζηνζχλε,
πξνζηαζία
θαηαζηήζεη

θαη

δηαρείξηζε

ησλ

εμειηζζφκελνπο

εηθνληθνχο

νξγαληζκνχο.

δπλαηή

ηελ

αζθάιεηα

ζηηο

ζπκβάζεσλ

επηρεηξεκαηηθέο

Σν

ζε

δπλακηθά

πιαίζην

ζα

ζπλεξγαζίεο

ζε

δεκηνπξγεκέλα θαηά δήηεζε θαη απηνδηαρεηξηδφκελα δίθηπα επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη
θπβεξλήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαδπφκελε ζχγθιηζε ησλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ,
ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ Grid.
Ζ απνζηνιή ηνπ TrustCoM είλαη λα παξέρεη έλα πιαίζην εκπηζηνζχλεο θαη
δηαρεηξηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αζθαιή
ζέζπηζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπλεξγαζίαο ζε Δηθνληθνχο Οξγαληζκνχο πνπ
δεκηνπξγνχληαη αλάινγα κε ηε δήηεζε, είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνη θαη εμειίζζνληαη
δπλακηθά , δηακνηξάδνληαο ηνπο ππνινγηζκνχο, ηα δεδνκέλα, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηε
γλψζε πέξα απφ ηα φξηα ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ζπλεξγαηηθψλ έξγσλ ησλ νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο δελ κπνξνχζαλ, κεκνλσκέλα ή
ζπιινγηθά, λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο νη νπνίεο δελ κπνξνχζαλ λα
παξέρνληαη απφ κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο.
Σν έξγν νινθιεξψζεθε. Ζ δηάξθεηα ηνπ ήηαλ 40 κήλεο. [29]

2.25 DEN4DEK (Digital Ecosystems Network of regions for (4)
DissEmination and Knowledge Deployment)
Σν DEN4DEK είλαη έλα Θεκαηηθφ Γίθηπν πνπ απνζθνπεί
λα δηαλέκεη εκπεηξίεο θαη δηαδψζεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε ε
νπνία ζα επηηξέπεη ζηηο πεξηθέξεηεο λα πξνγξακκαηίζνπλ κία
απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ησλ Φεθηαθψλ Οηθνζπζηεκάησλ ζε φια ηα επίπεδα
(νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ηερληθφ θαη πνιηηηθφ) κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ
απνηειεζκάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δπξσπατθψλ πεξηνρψλ κέζσ
ηεο βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ΜΜΔ.
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Ο ζηφρνο ηνπ DEN4DEK είλαη:
•Να δεκηνπξγήζεη θαηαλεκεκέλα εξγαιεία γηα ηελ αληαιιαγή θαη δηάδνζε ησλ
γλψζεσλ: ην DEKEOL (Digital Ecosystems Knowledge Exchange Online Tool) θαη
ην OKS (Open Knowledge Space).
•Να ζπλδεζεί ην DEN4DEK κε ηα ππφινηπα έξγα ηνπ 6νπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ
ζηα ςεθηαθά νηθνζπζηήκαηα, φπσο ην PEARDROP, ην EFFORT, θ.ιπ.
•Να μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ζηα ηερληθά, θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα
ησλ Φεθηαθψλ Οηθνζπζηεκάησλ.
•Να εηζαρζνχλ φιεο νη επξσπατθέο πεξηνρέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ςεθηαθά
νηθνζπζηήκαηα, ζηελ θνηλφηεηα ηνπ DEN4DEK.
•Να αλαπηχμεη ηελ πξνψζεζε ηνπ «DEs Adoption Strategies and Knowledge Transfer
Plans» (ζηξαηεγηθέο έγθξηζεο θαη ζρέδηα κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζηα ςεθηαθά
νηθνζπζηήκαηα).
•Να απνζαθεληζηνχλ νη εηδηθνί φξνη πνπ αθνξνχλ ηα Φεθηαθά Οηθνζπζηήκαηα κέζσ
ελφο κφληκνπ γξαθείνπ βνήζεηαο ην νπνίν ζα δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ DEKEOL.
Σν έξγν έρεη νινθιεξσζεί, ελψ ε δηάξθεηα ηνπ ήηαλ 30 κήλεο. [30]

2.26 IDEAS (Interoperability Developments for Enterprise Application
and Software - roadmaps)
Ο ζηφρνο ηνπ IDEAS είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηνηθεί κία νκάδα
εξγαζίαο πνπ ζα επεμεξγάδεηαη έλα ζηξαηεγηθφ ράξηε πνξείαο ζην ρψξν
ησλ επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ
ινγηζκηθνχ γηα ηα επφκελα δέθα ρξφληα, θαζψο θαη λα πξνηείλεη ζηελ Δπξσπατθή
Κνηλφηεηα κηα δνκή θαη κία νξγάλσζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ
ράξηε ζην 6ν πξφγξακκα-πιαίζην.
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ IDEAS είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηνηθεί κία νκάδα
εξγαζίαο ε νπνία ζα ζηνρεχεη:
•ηελ εθπφλεζε κίαο ηερλνινγηθήο πεξηγξαθήο θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ
ησλ ρξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο ηεο κειέηεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
φπσο ε αξρηηεθηνληθή, ε κνληεινπνίεζε θαη ε νληνινγία.
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•ηνλ θαζνξηζκφ ελφο νξάκαηνο θαη ελφο ζηξαηεγηθνχ ράξηε πνξείαο ζηνλ ηνκέα ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηα
επφκελα δέθα ρξφληα.
•ην λα πξνηείλεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κία δνκή θαη κία νξγάλσζε γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ ραξηψλ πνξείαο ζην 6ν πξφγξακκα-πιαίζην.
•ην λα πξνηείλεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εξγαιεία δηαρείξηζεο γηα λα
δνθηκαζηνχλ νη ράξηεο πνξείαο πνπ βαζίδνληαη ζε εξγαιεία πνπ πξνηείλεη ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ 6νπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ.
•ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ηελ πξνζέιθπζε άιισλ εηαίξσλ.
Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν νινθιεξψζεθε ζε 12 κήλεο, ελψ έλαο απφ ζηνπο ζπληειεζηέο
ηνπ έξγνπ ήηαλ ε INTRACOM S.A. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS INDUSTRY. [31]

2.27 πκπεξάζκαηα
Μειεηψληαο ηα παξαπάλσ έξγα κπνξνχκε λα θάλνπκε κία νκαδνπνίεζε αλάινγα κε
ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αιιά θαη ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο
ζηφρνπο ηνπο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη πνηα απφ ηα παξαπάλσ έξγα απνζθνπνχλ ζηελ
δεκηνπξγία πιαηθφξκαο.

Όλνκα
Genesis

COIN
NEFFICS

SPIKE

e-NVISION

Πεξηγξαθή
Γεκηνπξγία
πιαηθφξκαο
ζε
πεξηβάιινλ
παηρληδηνχ πνπ ζα δηεξεπλά ην πεδίν εθαξκνγήο
ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
ρεδηαζκφο πιαηθφξκαο κε θαηλνηφκεο ππεξεζίεο
γηα ηελ επηρεηξεζηαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα
Πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο
ζε cloud, Saas πιαηθφξκα γηα ηηο βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ
Πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ γηα ηελ εχθνιε θαη
γξήγνξε εθθίλεζε εηθνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπκκαρηψλ
Αλάπηπμε
θαη
λνκηκνπνίεζε
κίαο
eεπηρεηξεκαηηθήο
πιαηθφξκαο
αλνηθηνχ
ινγηζκηθνχ
γηα
ηε
κνληεινπνίεζε

Οινθιεξώζεθε
Ναη
ρη
ρη
ρη
Ναη
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Lektor

επηρεηξεκαηηθψλ ζελαξίσλ
Γεκηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο LEXELERATOR Ναη
γηα ηε βειηίσζε πξφζβαζεο ζε λνκηθέο γλψζεηο
γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ

Πίλαθαο 2.
Σα έξγα πνπ θαίλνληαη παξαθάησ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε θάπνηαο
αξρηηεθηνληθήο:

Όλνκα
FUSION
ebbits

ABILITIES

Πεξηγξαθή
Αλάπηπμε αξρηηεθηνληθήο κε ζθνπφ ηελ
ελνπνίεζε απφ ηηο πιαηθφξκεο κίαο εηαηξείαο
Αλαπηχζζεη αξρηηεθηνληθέο, ηερλνινγίεο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα
ελζσκαηψζνπλ ην IoT, κε ρξήζε SoA βαζηζκέλε
ζε αλνηθηά πξσηφθνιια
Μειέηε,
ζρεδηαζκφο
θαη
αλάπηπμε
νκνζπνλδηαθήο
αξρηηεθηνληθήο
πνπ
ζα
πινπνηείηαη κε επθπή κελχκαηα ζε UBL, κε
ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεζηαθψλ
εθαξκνγψλ ζηε e-εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπο

Οινθιεξώζεθε
Ναη
ρη

Ναη

Πίλαθαο 2.

Αθφκε, ππάξρνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ ζηφρν ηνπο έρνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε
άιισλ πξνγξακκάησλ κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν φπσο ηα παξαθάησ:

Όλνκα
ACCESS ICT

VENTURE
GATE
YMIR

Πεξηγξαθή
Οινθιεξώζεθε
Πξσηνβνπιία γηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ρη
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ ΔΔ θαη αλαδεηνχλ
ρξεκαηνδφηεζε απφ επελδπηέο επηρεηξεκαηηθψλ
θεθαιαίσλ
Γηεπθφιπλζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΣΠΔ ΜΜΔ
Ναη
ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα γεθπξσζεί ην ράζκα ρη
κεηαμχ ησλ θαηλνηφκσλ ΜΜΔ ζηηο ΣΠΔ θαη ηεο
επελδπηηθήο θνηλφηεηαο

Πίλαθαο 2.

Έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο είλαη ε δεκηνπξγία πιαηζίσλ, ηελ πξνζπάζεηα απηή θάλνπλ
ηα παξαθάησ έξγα:
Όλνκα
E - gif

Πεξηγξαθή
Οινθιεξώζεθε
Γεκηνπξγία πιαηζίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ Ναη
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ αλάπηπμε
πξνηχπσλ
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
γηα
ηελ
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CΟMMIUS
CONTRACT

Import Net

Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε
Γεκηνπξγία πιαηζίνπ, αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ, Ναη
ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
Γεκηνπξγία πγηνχο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Ναη
αλάζεζε
ζε
ςεθηαθά
επηρεηξεζηαθά
νηθνζπζηήκαηα
Γεκηνπξγία πιαηζίνπ γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ Ναη
ΜΜΔ ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνηξνληθήο

Πίλαθαο 2.

Δπηπξνζζέησο, θάπνηα έξγα αζρνινχληαη κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ ΜΜΔ:
Όλνκα
i Surf

SUDDEN

Πεξηγξαθή
Οινθιεξώζεθε
Γηεπηρεηξεζηαθά εξγαιεία ζπλεξγαζίαο πνπ ρη
θάλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο επέιηθηεο ζηελ
εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε ρξήζε RFID
Βειηηζηνπνίεζε ζπλεξγαζίαο θαη αληαπφθξηζε Ναη
ηειεπηαίαο ζηηγκήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
γηα
ηνπο
πξνκεζεπηέο
ηεο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο

Πίλαθαο 2.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ έξγα πνπ βαζηθφ ζηφρν έρνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ:
Όλνκα
NisB

Πεξηγξαθή
Υαξηνγξάθεζε
ηεο
ζεκαζηνινγηθήο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, επηηξέπεη ζηηο ΜΜΔ λα
ζπλδεζνχλ,
λα
επζπγξακκηζηνχλ,
λα
αληαιιάμνπλ δεδνκέλα θαη λα νινθιεξψζνπλ
ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο
SYNERGY
Αλάπηπμε επθπνχο ηερλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ
δηθηπσκέλσλ επηρεηξήζεσλ
COVES
Πξνζθέξεη επέιηθην ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κε
πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη εθαξκνγέο γηα
επαγγεικαηίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε ΜΜΔ
Trust COM
Πξνζθέξεη αζθάιεηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο
ζπλεξγαζίεο
Interop - VLab Δηθνληθφ εξγαζηήξην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ
Πίλαθαο 2.

Οινθιεξώζεθε
ρη

ρη
Ναη
Ναη
ρη

Σέινο, ππάξρνπλ θαη θάπνηα έξγα κε αλεμάξηεην πεξηερφκελν:
Όλνκα
ATHENA
DEN4DEK

Πεξηγξαθή
Οινθιεξώζεθε
Μεηαθνξά απφ ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ηηο Ναη
αξρηηεθηνληθέο ζηηο βηψζηκεο ππνδνκέο
Γεκηνπξγία ζεκαηηθνχ δηθηχνπ, δεκηνπξγία Ναη
θαηαλεκεκέλσλ εξγαιείσλ γηα ηελ αληαιιαγή
θαη δηάδνζε ησλ γλψζεσλ, δεκηνπξγία κφληκνπ
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IDEAS

γξαθείνπ βνήζεηαο
Γεκηνπξγία νκάδαο εξγαζίαο πνπ ζα θαηαγξάθεη Ναη
ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο
ηερλνινγίαο
ηεο
κειέηεο
ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζα θαζνξίδεη ην φξακα θαη
ην ζηξαηεγηθφ ράξηε πνξείαο ζηνλ ηνκέα ησλ
επηρεηξεζηαθψλ
εθαξκνγψλ
θαη
ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ

Πίλαθαο 2.
πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη πσο ηα επξσπατθά έξγα πνπ ηξέρνπλ απηφ ην
δηάζηεκα έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηε δεκηνπξγία θάπνηαο πιαηθφξκαο ή αξρηηεθηνληθήο
θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ. Με ηε βνήζεηα φισλ
ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ αιιά θαη ηεο αλάιπζεο ηφζν ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ φζν θαη
λνκηθνχ, ζα κπνξέζεη λα γίλεη κία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία κίαο
πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν λα πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα
κπνξνχλ λα έρνπλ ειεθηξνληθά ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηφζν απφ ην Γεκφζην
ηνκέα φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ.
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3. Αλάιπζε αλαγθώλ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ΜΜΔ
ην θεθάιαην απηφ ζα κειεηήζνπκε ηηο αλάγθεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θάζε ΜΜΔ
ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν, πξνζσπηθφ θαη
ρξήκα γηα φιεο ηηο εζσηεξηθέο αιιά θαη εμσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο.
Αξρηθά ζα κειεηήζνπκε ηα βαζηθά επεηζφδηα ηεο επηρείξεζεο:
•Έλαξμε επηρείξεζεο
•Κιείζηκν επηρείξεζεο
ην επφκελν ππνθεθάιαην 3.2 κειεηψληαη νη αλάγθεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηνλ
ηνκέα ηεο εκπνξίαο:
•Παξαγγειία εκπνξεπκάησλ
•Παξαιαβή/Απνζηνιή εκπνξεπκάησλ
Έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο ηνκέαο θάζε ΜΜΔ είλαη ε παξαγσγή, εθφζνλ ππάξρεη απηφο
ν ηνκέαο:
•Τπνινγηζκφο πξψησλ πιψλ
•Παξαγγειία απαξαίηεησλ πξψησλ πιψλ
•Πιάλν παξαγσγήο
Έλαο

απφ

ηνπο

επίζεο

ζεκαληηθνχο

ηνκείο

ηεο

θάζε

ΜΜΔ

είλαη

ηα

Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη ε Γηνίθεζή ηεο. Απηφο ν ηνκέαο αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο
επηρείξεζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο, κε ηξάπεδεο αιιά θαη κε ηηο δηάθνξεο θξαηηθέο
ππεξεζίεο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:
•Β2Β ζπλαιιαγέο
•Πιεξσκή
•Απφδεημε
•Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο
•Πιεξσκή
•Απφδεημε
•B2G ζπλαιιαγέο
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•ΦΠΑ
•Δηζφδεκα
•Καηάζηαζε ΠΠ
•INTRASTAT
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε θαη ηε Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
•Πξφζιεςε/απφιπζε
•Πιεξσκή
Σέινο, ζα κειεηεζεί ν ηνκέαο ηεο δηαθήκηζεο.
Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε πην κεζνδηθά φιεο ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο.

3.1Βαζηθά επεηζφδηα ΜΜΔ
3.1.1 Έλαξμε επηρείξεζεο

Ζ δεκηνπξγία κηαο Μηθξνκεζαίαο Δπηρείξεζεο (ΜΜΔ) απαηηεί νπζηαζηηθέο ελέξγεηεο
ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμήο ηεο θαζψο θαη ηππηθέο, αιιά ππνρξεσηηθέο, δηαδηθαζίεο
ίδξπζεο. Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία απηή ζε 8 βήκαηα.
BHMA 1o
Ο ρώξνο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη απαξαίηεην λα είλαη γλσζηφο θαη
εμαζθαιηζκέλνο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα.
BHMA 2o
Ννκηθή κνξθή


Γηα ηα Φπζηθά Πξφζσπα (Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο
λνκηθέο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο.



Γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα (Δηαηξείεο) απαηηνχληαη λνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη
ελέξγεηεο.
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BHMA 3o
ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ίδξπζεο επηρείξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε
εγγξαθή ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (Ν.2081/92, ΦΔΚ 154/Α΄/10.9.92) πνπ
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3419/05, ΦΔΚ 297/Α΄/6.12.05).
Σα Δπηκειεηήξηα φπνπ εγγξάθνληαη νη ΜΜΔ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ην κέγεζφο ηνπο, είλαη ηα θαηά ηφπνπο Βηνηερληθά, ΔκπνξηθάΒηνκεραληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα.


Καη' αξρήλ ζην Δπηκειεηήξην γίλεηαη αλαγγειία έλαξμεο, πξνεγγξαθή θαη
εθδίδεηαη βεβαίσζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο επσλπκίαο θαη θαηνρχξσζεο δηαθξηηηθνχ
ηίηινπ ηεο επηρείξεζεο.


Σν Δπηκειεηήξην ελεκεξψλεη επίζεο γηα ηηο απαξαίηεηεο, γηα ηελ

ίδξπζε, ελέξγεηεο.


Οξηζηηθή εγγξαθή ηφζν ζην Μεηξψν Μειψλ φζν θαη ζην Γεληθφ

Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ γίλεηαη: γηα ηηο
Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο εληφο 2 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ (δήισζε
έλαξμεο εξγαζηψλ ζηελ ΓΟΤ).

BHMA 4o
ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα εγγξάθνληαη, θαηά θαλφλα ππνρξεσηηθά (Ν2084/92), ηα
θπζηθά πξφζσπα θαη νη εηαίξνη-κέιε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ άλσ ησλ 18 εηψλ, φηαλ
ε δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη ζε πφιε άλσ ησλ 2.000 αηφκσλ (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
θαη ζε κηθξφηεξεο), νη Δ.Π.Δ. θαη νη Α.Δ. Οη θνξείο ησλ ΜΜΔ εγγξάθνληαη ζην θαηά
ηφπνπο παξάξηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ
(Ο.Α.Δ.Δ.).
Πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ηελ αίηεζε εγγξαθήο θαη
ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά.
BHMA 5o
Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα αζθήζνπλ κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα
ππνρξενχληαη ζε έθδνζε ηερληθήο άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηερληθήο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο (βάζεη ηνπ Π.Γ. 84/84 θαη ηνπ Ν. 2516/97). Οη Γηεπζχλζεηο
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Βηνκεραλίαο ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ
πιεξνθφξεζε ησλ ππφρξεσλ ή κε θαηεγνξηψλ θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ.
Ζ Άδεηα Δγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθνχλ νη εξγαζίεο
εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο (2-6 κήλεο ή 2 ρξφληα φηαλ ππάξρνπλ θηηξηαθά).
Ζ Άδεηα Λεηηνπξγίαο εθδίδεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο,
αληηθαζηζηά ηελ Άδεηα Δγθαηάζηαζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Πιεξνθνξίεο δίδνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (Γ/λέζεηο
Βηνκεραλίαο) γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ζπλππνβιεζνχλ κε ηελ αίηεζε.
ηα δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβάλνληαη κειέηεο θαη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη απφ άιιεο
αξρέο (φπσο νηθνδνκηθέο, πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, νξηνζέηεζεο) πνπ απαηηείηαη
ρξφλνο θαη επηπιένλ ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζή ηνπο.
BHMA 6o
Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο εηδηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο


Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ ππνρξενχληαη λα έρνπλ Άδεηα
Αζθήζεσο

Δπαγγέικαηνο

πξνθεηκέλνπ

λα

δξαζηεξηνπνηεζνχλ

επαγγεικαηηθά. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θαηεγνξηψλ είλαη:
o

Δπαγγέικαηα ζρεηηθά κε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο,
απηνθίλεηα, κνηνπνδήιαηα, αεξνζθάθε.

o

Τδξαπιηθά, θιηκαηηζηηθά, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο.

o

Κνπξείο-θνκκσηέο, νπηηθά είδε, νδνληνηερλίηεο.

o

Μεραλνπξγεία, επηζθεπέο κεραλψλ.

o

Δγθαηαζηάζεηο ηειεπηθνηλσληαθψλ θέληξσλ.

o

Δπαγγέικαηα ηνπξηζηηθά, ππεξεζίεο κεηαθνξψλ, πεξηπηψζεηο ιηαληθνχ
εκπνξίνπ.

o


Άιινη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.

Οξηζκέλεο

επίζεο

επηρεηξήζεηο

θαη

επαγγεικαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

ππνρξενχληαη ζε έθδνζε Δηδηθήο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο (αλεμάξηεηα απφ ηελ
Σερληθή Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ). Σέηνηεο
επηρεηξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο είλαη:
o

Με αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηξφθηκα, πνηά, θάξκαθα, ρεκηθά,
ιηπάζκαηα, ηαηξηθή (κεραλήκαηα θ.ιπ.), νπηηθά.
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Με αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηνλ άλζξσπν γεληθφηεξα (θνπξεία θ.ιπ.),

o

κε φπια, ππξνκαρηθά, εθξεθηηθά, κε ηνλ ηνπξηζκφ.
o

Οξηζκέλεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

o

Λνηπέο.

Ζ πιεηνςεθία ησλ Αδεηψλ Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο θαη ησλ Δηδηθψλ Αδεηψλ
Λεηηνπξγίαο εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα Γ/ζεηο ησλ θαηά
ηφπνπο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, φπσο Γ/ζεηο Βηνκεραλίαο, Τγηεηλήο, Μεηαθνξψλ
θ.ιπ., θαζψο θαη απφ άιιεο αξρέο φπσο Αζηπλνκία (φπια), ΔΟT (ηνπξηζκφο), Γ/λζε
Δκπνξίνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θ.ιπ. Οη ίδηεο αξρέο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ
ππνρξέσζε ή φρη ηεο επηρείξεζεο ζε έθδνζε εηδηθήο άδεηαο, θαζψο θαη γηα ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο δίδνληαη επίζεο απφ ηα
Δπηκειεηήξηα.

ΒΖΜΑ 7ν
Γήισζε έλαξμεο επηηεδεύκαηνο – Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ) –
Θεώξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ
•

Κάζε ππνςήθηνο επηηεδεπκαηίαο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ), θαη' αξρήλ, ην έληππν Μ5 "Γήισζε ππό ίδξπζε
Δπηρείξεζεο". ηε ζπλέρεηα, αθνχ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο ίδξπζεο θαη
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ππνβάιιεηαη ε δήισζε δηαθνπήο ησλ
εξγαζηψλ

ίδξπζεο.

πγρξφλσο

ππνβάιιεηαη

ην

έληππν

Μ2

"Γήισζε

έλαξμεο/κεηαβνιήο εξγαζηώλ Φπζηθνύ Πξνζώπνπ" απφ ηα Φπζηθά Πξφζσπα ή ην
έληππν Μ3 "Γήισζε έλαξμεο/κεηαβνιήο εξγαζηώλ Με Φπζηθνύ Πξνζώπνπ"
απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπα. εηξά άιισλ δειψζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ απαηηείηαη λα
ζπλππνβιεζνχλ κε ηε Γήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ, γηα ηα νπνία είλαη αξκφδηα λα
ελεκεξψζεη ε ΓΟΤ ηνπ ηφπνπ φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε. Με ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ θαηαβάιιεηαη θαη ν Φφξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ (1% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ) θαζψο θαη ηέιε ραξηνζήκνπ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη αλάινγα κε
ηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηφπνπ φπνπ αζθείηαη ε
δξαζηεξηφηεηα.
•

Τπνρξεσηηθά εθδίδεηαη ΑΦΜ γηα θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ

δηελεξγεί πξάμεηο θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ Διιάδα. Καηά θαλφλα ΑΦΜ
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απνδίδεηαη ήδε ζηηο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο απφ ηα Γξαθεία Μεηξψνπ ησλ θαηά
ηφπνπο ΓΟΤ. Ο ίδηνο ΑΦΜ ηζρχεη θαη κεηά ηε Γήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ θαη δελ
αιιάδεη αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο ζηε λνκηθή κνξθή, ζηνλ ηδξπηή, ζηελ επσλπκία
θ.ιπ. Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ε κεηαηξνπή απφ εηαηξηθή κνξθή ζε αηνκηθή
επηρείξεζε θαη ην αληίζηξνθν, νπφηε εθδίδεηαη λένο ΑΦΜ. Ζ νηθεία ΓΟΤ
πιεξνθνξεί γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
•

Οη επηρεηξήζεηο θαη νη επαγγεικαηίεο ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ

νξηζκέλα ζεσξεκέλα Βηβιία θαη ηνηρεία, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα
Φνξνινγηθψλ Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή, ην είδνο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο Βηβιίσλ θ.ιπ. Ζ ζεψξεζε γίλεηαη απφ ηελ
ΓΟΤ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο, εθηφο ησλ Α.Δ. πνπ ππάγνληαη ζε ΓΟΤ ΦΑΒΔ θαη
ΦΑΔΔ. Ζ νηθεία ΓΟΤ ελεκεξψλεη γηα ηελ θαηεγνξία Βηβιίσλ, γηα ηα είδε Βηβιίσλ
θαη ηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζεσξεκέλα θαη γηα ην ρξφλν θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά ηεο ζεψξεζεο.
ΒΖΜΑ 8ν
Πξόζιεςε Πξνζσπηθνύ
•

Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Γήισζε θαη Κάξηα Πξφζιεςεο, γηα

θάζε

εξγαδφκελν

πνπ

πξνζιακβάλεη,

ζην

θαηάζηεκα

ηνπ

Οξγαληζκνχ

Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ηνπ ηφπνπ φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε.
•

ηε ζπλέρεηα ν εξγνδφηεο ππνβάιιεη Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη σξψλ

εξγαζίαο ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο είλαη
ππήθννο ρψξαο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ζπλππνβάιιεηαη θαη ην
έληππν "Γήισζε Δξγνδφηε γηα πξφζιεςε θνηλνηηθνχ εξγαδφκελνπ". ηελ πεξίπησζε
πνπ ν εξγαδφκελνο είλαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη
άιια δηθαηνινγεηηθά. Ζ πιεξνθφξεζε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ
ΟΑΔΓ θαη ηεο Γ/λζεο Δξγαζίαο ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.
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•

Σέινο ν εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηαζηεί (σο εξγνδφηεο) θαη

λα δειψζεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα, πνπ θαηά θαλφλα είλαη
ην θαηά ηφπνπο Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ).8[1]
πσο θαίλεηαη, πξφθεηηαη γηα κία πνιχ ρξνλνβφξα εξγαζία εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο
θαιείηαη λα πξνζθνκίζεη αξθεηά δηθαηνινγεηηθά, αιιά θαη ζε πνιιαπιέο ππεξεζίεο.
πλήζσο ηε δνπιεηά απηή ηελ αλαζέηνπλ ζηνλ κέιινληα ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο,
πξνθεηκέλνπ λα κε γίλνπλ ιάζε θαη λα κε ράζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ απαξαίηεην
ρξφλν. Χζηφζν, ζα κπνξνχζαλ φια απηά λα ιπζνχλ εάλ ππήξρε κία ειεθηξνληθή
ππεξεζία, ε νπνία λα κπνξνχζε ν ελδηαθεξφκελνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε φια απηά
λα γίλνπλ απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ησλ δηάθνξσλ ππεξεζηψλ. Ζ ιχζε απηή
πεξηγξάθεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα.

Δηθφλα 3.
πσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα φια γίλνληαη ειεθηξνληθά, ρσξίο ζπαηάιε
ρξφλνπ, θνχξαζεο θαη ρξεκάησλ. Μία ηέηνηα ειεθηξνληθή ππεξεζία, ζα έθαλε ζαθψο
πην εχθνιε ηε δηαδηθαζία έλαξμεο επηρείξεζεο θαη ζα ελζάξξπλε ηνπο λένπο
επηρεηξεκαηίεο γηα ηελ θίλεζε απηή.

3.1.2 Κιείζηκν επηρείξεζεο
πσο θαη ε έλαξμε έηζη θαη ην θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο, απαηηεί πνιιά
δηθαηνινγεηηθά θαη δηεξγαζίεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, φπσο απηφ γίλεηαη κέρξη
ζήκεξα.
ινη

νη

επηρεηξεκαηίεο

αλήθνπλ

ζηνλ

Οξγαληζκφ

Αζθάιηζεο

Διεχζεξσλ

Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ) θαη ζε έλα ηακείν είηε ζην Σακείν Δκπφξσλ (ΣΑΔ) είηε ζην
8

Σν θνκκάηη απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ζην θεθάιαην 3.5
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Σακείν Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Διιάδνο (ΣΔΒΔ). Αλάινγα κε ην ηακείν ζην
νπνίν αλήθνπλ, απεπζχλνληαη εθεί θαη θαινχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
•

Φσηνηππία Σαπηφηεηνο

•

Αζθαιηζηηθά βηβιηάξηα

•

Βεβαίσζε δηαθνπήο επαγγέικαηνο (απφ ηε ΓΟΤ ζηελ νπνία αλήθνπλ)

•

Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην

•

Δθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ

•

Βηβιηάξην αζζέλεηαο

•

Φσηνηππία ηεο πξψηεο ζειίδαο ελφο βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο (φπνπ ζα κπαίλεη ε
ζχληαμε)

•

Γηα φζνπο ρξεηάδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηχπνπ Α (γηα λα ζπκπιεξσζνχλ επηπιένλ
2 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην ζηξαηφ) απφ ηε ζηξαηνλνκία

Ο εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο αλαγθάδεηαη λα αθνινπζήζεη ηελ πνξεία πνπ θαίλεηαη
ζηελ παξαθάησ εηθφλα:

Δηθφλα 3.
πσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 3.2 ν ελδηαθεξφκελνο ηειεηψλεη κεηά απφ 10 εκέξεο κε ηε
ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζηή ηνπ. Οη εκέξεο ζα ήηαλ αθφκε
πεξηζζφηεξεο εάλ ρξεηαδφηαλ θαη ην ηειεπηαίν δηθαηνινγεηηθφ.
Ο ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξνχζε πνιχ πην εχθνια θαη γξήγνξα λα ηειεηψζεη εάλ ππήξρε κία
ππεξεζία, ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα γίλνπλ απηφκαηα ηα παξαπάλσ
βήκαηα, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3.3.
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Δηθφλα 3.
Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ζαθψο πην γξήγνξε αιιά θαη πην εχθνιε εθφζνλ ν
ελδηαθεξφκελνο αληί λα πεξλάεη απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηα θάλεη φια απφ ηνλ
ππνινγηζηή ηνπ κέζα ζε πεξίπνπ 15 ιεπηά. [32]

3.2 Δκπνξία
ηελ ελφηεηα απηή, ζα εμεηαζηνχλ νη βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαμχ
δχν επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε πσιεηή-πειάηε.
Αο ππνζέζνπκε πσο ε επηρείξεζε Α έρεη έλα πξντφλ πνπ ελδηαθέξεη ηελ επηρείξεζε
Β. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ε εμήο:
•

Ζ επηρείξεζε Α ζα ζηείιεη ηνλ θαηάινγν πξντφλησλ ηεο ζηελ επηρείξεζε Β

•

Ζ επηρείξεζε Β ζα δεη ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο Α θαη ζα εθδειψζεη ην
ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην πξντφλ πνπ ρξεηάδεηαη πξαγκαηνπνηψληαο κία
πξνπαξαγγειία

•

Ζ επηρείξεζε Α ζα ζηείιεη κία πξνζθνξά ζηελ επηρείξεζε Β

•

Ζ επηρείξεζε Β είηε ζα επηβεβαηψζεη είηε ζα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά απηή

•

Δθφζνλ ηελ απνδερηεί ε επηρείξεζε Α ζα πξέπεη λα ζηείιεη ηα πξντφληα καδί
κε έλα δειηίν απνζηνιήο

•

Ζ επηρείξεζε παξαιακβάλεη ηα πξντφληα αιιά κεξηθά απφ απηά είλαη
ειαηησκαηηθά, νπφηε θάλεη θάπνηεο αθπξψζεηο

ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε πνηεο ελέξγεηεο ζα έπξεπε λα γίλνπλ απφ ηα ERP
ησλ επηρεηξήζεσλ Α θαη Β ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί λα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξα απφ
ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα.

56

Παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: Αλάιπζε Σερλνινγηθνχ Δπηπέδνπ θαη Καλνληζηηθνχ
Πιαηζίνπ ζε Διιάδα θαη ΔΔ

Δηθφλα 3.
Αλ φκσο απηά ηα δχν πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δελ είλαη εθηθηφ λα επηθνηλσλήζνπλ,
κία άιιε ιχζε ζα ήηαλ λα κεζνιαβεί έλα ηξίην ην νπνίν ζα έρεη δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο θαη κε ηα δχν έηζη πξνθχπηεη ην παξαθάησ ζρήκα:

Δηθφλα 3.
Έηζη δελ ζα ρξεηαζηεί θακία αιιαγή ζην ERP ηεο επηρείξεζεο Α ή Β.

3.3 Παξαγσγή
ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ζα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε δχν επηρεηξήζεσλ πνπ
ζπλεξγάδνληαη. Σν ζελάξην έρεη σο εμήο: ε επηρείξεζε Α παξάγεη θάπνηα πξντφληα ηα
νπνία ρξεηάδνληαη πξψηεο χιεο απφ ηελ επηρείξεζε Β. Δπνκέλσο ε επηρείξεζε Β
ηξνθνδνηεί ηελ επηρείξεζε Α φπνηε ππάξρεη ε αλάγθε απηή φπσο θαίλεηαη ζην
παξαθάησ ζρήκα.
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Δηθφλα 3.
Δάλ ηα δχν πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα δηαιεηηνπξγήζνπλ, νη δηαδηθαζίεο
απηέο ζα είλαη πνιχ απιέο. κσο απηφ δελ είλαη εθηθηφ πάληα, ζα κπνξνχζε πάιη λα
ππάξρεη έλα Π..-κεζνιαβεηήο γηα λα κπνξνχλ νη δχν επηρεηξήζεηο λα
επηθνηλσλήζνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. Έηζη πξνθχπηεη ην παξαθάησ ζρήκα:

Δηθφλα 3.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ε δεχηεξε ελαιιαθηηθή δελ απαηηεί θακία
παξακεηξνπνίεζε νχηε ζην ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο Α νχηε ηεο Β.

3.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά & Γηνίθεζε
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη θάζε επηρείξεζεο είλαη απηφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ.
Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ERP γηα λα γιηηψζνπλ ηνλ θφπν ησλ
δηπινεγγξαθψλ ηφζν ζε ινγηζηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν απνζεθψλ.
Γηα θάζε επηρείξεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρεη έηνηκεο, απφ ην Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί, θάπνηεο δειψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα ζηείιεη πξνο ην
θξάηνο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη νη παξαθάησ:
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• ΦΠΑ
• INTRASTAT
• Δηζφδεκα
• Καηάζηαζε ΠΠ
ηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, πνιχ ζεκαληηθφ γηα θάζε επηρείξεζε είλαη θαη
νη δηάθνξεο ζπλαιιαγέο κε ηελ ηξάπεδα φπσο:
• Πιεξσκέο
• Απνδείμεηο πιεξσκψλ
νη νπνίεο θαιφ ζα ήηαλ λα θαηαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ERP πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε
επηρείξεζε.
Σέινο, ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλήθνπλ θαη νη νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο
γίλνληαη πξνο πξνκεζεπηέο θαη απφ πειάηεο καδί κε ηηο απνδείμεηο ηνπο.
Έηζη πξνθχπηεη ην παξαθάησ ζρήκα:

Δηθφλα 3.
πσο θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο ηνκείο έηζη θαη ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά & Γηνίθεζε
ππάξρεη θαη ε επηινγή χπαξμεο ελφο κεζνιαβεηή ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη
πεξηζζφηεξν αλαγθαία απφ φ,ηη πξνεγνπκέλσο, εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο ηεο
επηρείξεζεο είλαη κε νξγαληζκνχο πνπ δελ έρνπλ άκεζε επαθή κε ηελ ίδηα ηελ
επηρείξεζε. Έηζη πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζρήκαηα:
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Δηθφλα 3.

Δηθφλα 3.

3.5 Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη θάπνηα πξφζιεςε, απφιπζε ή πιεξσκή ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ππάξρνπλ πνιιέο δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο
επηρείξεζεο φζν θαη ζε δεκφζηνπο θνξείο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ κία επηρείξεζε θάλεη κία πξφζιεςε απηφ ζα πξέπεη λα ην
γλσξίδεη ν ΟΑΔΓ θαη ην ΗΚΑ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζα ήηαλ πάξα πνιχ ρξήζηκν αλ
γηλφηαλ κία απηφκαηε ελεκέξσζε απφ ην ERP ηεο επηρείξεζεο πξνο ηα ERP ησλ
παξαπάλσ νξγαληζκψλ. Οκνίσο θαη φηαλ γίλεηαη θάπνηα απφιπζε.
Σέινο, φηαλ ε κηα επηρείξεζε ζέιεη λα πιεξψζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο
επηθνηλσλεί κε θάπνηα ζπλεξγαδφκελε Σξάπεδα θαη δίλεη εληνιή κηζζνδνζίαο θαη ν
θάζε εξγαδφκελνο ηελ παξαιακβάλεη απφ απηή ηελ Σξάπεδα. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη
αξθεηά ρξνλνβφξα ελψ ζα κπνξνχζαλ λα ‗επηθνηλσλνχλ‘ ηα ERP ηεο επηρείξεζεο θαη
ηεο Σξάπεδαο θαη λα γίλεηαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη.
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ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη πσο κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηεζνχλ νη δηεξγαζίεο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ.

Δηθφλα 3.
Φπζηθά ην παξαπάλσ ζρήκα αθνξά ηελ ηδαληθή πεξίπησζε φπνπ ηφζν νη δηάθνξνη
δεκφζηνη θνξείο φζν θαη ε ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα δηαιεηηνπξγεί κε απηφ ηεο
επηρείξεζεο. Απηφ, θπζηθά ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ραξαθηεξίδεηαη σο
δχζθνιν 9. Έηζη, πξνθχπηεη θαη κία αθφκε ιχζε φπνπ ε επηρείξεζε «επηθνηλσλεί» κε
έλα «κεζνιαβεηή» ν νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ «επηθνηλσλεί» ηφζν κε ηηο ηξάπεδεο φζν
θαη κε ηνπο δηάθνξνπο δεκφζηνπο θνξείο. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ε εθδνρή απηή.

9

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα πζηεκάησλ ERP, 2011, http://www.icsd.aegean.gr/islab/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=103&Itemid=72
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Δηθφλα 3.
πσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα, ζηελ νπζία, ε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα ζηείιεη
πιεξνθνξίεο κφλν ζην κεζνιαβεηή, θαη απφ εθεί θαη πέξα πεξηκέλεη αληαπφθξηζε
κφλν απφ εθεί ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θάλεη αιιαγέο ζην πιεξνθνξηαθφ ηεο ζχζηεκα ή
λα δαπαλήζεη εξγαηνψξεο γηα λα πξνθχςεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.

3.6 Γηαθήκηζε
Γηα ηηο ΜΜΔ επηρεηξήζεηο, ν ηνκέαο ηεο δηαθήκηζεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο.
Έηζη, ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην CRM, ζην νπνίν έρνπλ θαηαρσξεκέλνπο ηνπο πειάηεο
ηνπο. Πνιιέο θνξέο γηα ηηο αλάγθεο απηέο απεπζχλνληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.
Χζηφζν ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ηνπο ζα πξέπεη πάληα λα βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή
ηεο επηρείξεζεο. Έηζη πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο αλάγθεο:
• Share customers
• Update customer status
πσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, νη ελέξγεηεο απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη
απφ ηελ πιεπξά ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο ψζηε λα είλαη πάληα ελεκεξσκέλν ην
αξρείν ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο πνπ εμππεξεηεί.
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Δηθφλα 3.
Αληίζηνηρα θαη κε ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, έηζη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο,
ππάξρεη ε αλάγθε ηεο «επηθνηλσλίαο» ησλ δχν CRM. κσο, θάηη ηέηνην δελ είλαη
εθηθηφ εάλ ηα ζπζηήκαηα ηνπο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαιεηηνπξγήζνπλ. ηελ εηθφλα
3-11

παξνπζηάδεηαη

έλα

δηαθνξεηηθφ

ζρήκα

επηθνηλσλίαο

κέζσ

ελφο

«δηακεζνιαβεηή».

Δηθφλα 3.
[33]

3.7 πκπεξάζκαηα
Μεηά ηε ιεπηνκεξή κειέηε φισλ ησλ ηνκέσλ κίαο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο,
ζπκπεξαίλεηαη εχθνια πσο ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα δηεπθνιχλνπλ ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, θαη εηδηθφηεξα φηαλ δηαιεηηνπξγνχλ, εμνηθνλνκνχλ
ρξφλν κε απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ ηα ρξήκαηα ζηελ επηρείξεζε.
Χζηφζν, νη κέρξη ηψξα πξαθηηθέο, αθφκε θαη κε ηε ρξήζε Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ,

απαηηνχλ

αξθεηή

γξαθεηνθξαηία.

Παξαθάησ

πεξηγξάθεηαη

δηαγξακκαηηθά ε πνξεία ελφο ελδηαθεξφκελνπ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κία
ππεξεζία:
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Δηθφλα 3.
πσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα 3.15, είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν λα
θηάζεη ζηνλ ηειηθφ ηνπ ζηφρν θαη απαηηεί πνιχ ρξφλν. Έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ
δεκηνπξγείηαη, είλαη ε κεζνιάβεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ππαιιήισλ απφ ηελ
πιεπξά ηεο ππεξεζίαο.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαιεηηνπξγνχλ ηα δηάθνξα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, θαη λα
ιπζνχλ ηα ππνθαηλφκελα πξνβιήκαηα, ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο ιχζεηο. Ζ πξψηε
επηινγή είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πξσηφθνιινπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο Π.. ην νπνίν ζα
αθνινπζνχλ φια ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαιεηηνπξγνχλ. Απηή θαίλεηαη λα είλαη κία
θαιή θαη νηθνλνκηθή ιχζε απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα
δηάθνξα Π., αιιά κε κεγάιν θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πνπινχλ ή
δηαρεηξίδνληαη ηα Π.., εθφζνλ απαηηεί έξεπλα γηα λα δεκηνπξγεζεί ην πξσηφθνιιν
θαη κεγάιε δαπάλε γηα λα αιιαρζνχλ φια ηα Π.. πνπ ήδε έρνπλ πνπιεζεί θαη
ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξείεο, αιιά θαη φια εθείλα πνπ είλαη έηνηκα γηα ρξήζε. Ζ ιχζε
απηή πεξηγξάθεηαη κέζσ ηεο εηθφλαο 3.16 παξαθάησ:

Δηθφλα 3.
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ηελ πεξίπησζε απηή, ζα ππάξμνπλ αξθεηά έμνδα ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ
εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ Π.. φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ νξγαληζκψλ πνπ ηα
ρξεζηκνπνηνχλ, θαζψο ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ κεηαηξνπέο ηφζν ζηα «παιηά» φζν θαη
ζηα «θαηλνχξηα» Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. Αθφκε, ζα ππάξμνπλ θαη έμνδα γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηε δεκηνπξγία
ηνπ πξσηφθνιινπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ κε ηε βνήζεηα θάπνηαο ππεξεζίαο ε νπνία ζα
δηαηίζεηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε επηρείξεζεο κεκνλσκέλα,
ιεηηνπξγψληαο σο κεζνιαβεηήο γηα λα δηαιεηηνπξγήζνπλ δχν ή παξαπάλσ
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί:

Δηθφλα 3.
πσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα, εδψ ηα πξάγκαηα ζα γίλνπλ πην απιά εάλ
δεκηνπξγεζεί κία ηέηνηνπ είδνπο πιαηθφξκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Σν κφλν θφζηνο
πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη είλαη απηφ ηεο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε
πιαηθφξκα – κεζνιαβεηήο.
Παξαηεξψληαο ηηο παξαπάλσ ελαιιαθηηθέο θαίλεηαη ε ηξίηε λα είλαη θαη ε
επηθξαηέζηεξε γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ νξγαληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Π... ηα
επφκελα θεθάιαηα ζα κειεηεζεί αλ ε δεκηνπξγία κίαο ηέηνηαο πιαηθφξκαο
ζπλεξγαζίαο είλαη εθηθηή ηφζν ηερλνινγηθά φζν θαη λνκηθά.
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4.Αλάιπζε Τερλνινγηθνύ Δπηπέδνπ ζην ζύγρξνλν ινγηζκηθό
ζαλ ππεξεζία
4.1 Πιαηθφξκεο θαη Αξρηηεθηνληθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε ζπλεξγαζία
(Collaboration Oriented Platforms/Architectures)
ην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη
ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νληνηήησλ έρεη νδεγήζεη ζην
ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε αξρηηεθηνληθψλ θαη πιαηθνξκψλ κε ζθνπφ ηελ
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ φξν πιαηθόξκα ζπλεξγαζίαο ελλνείηαη κία αλαδπφκελε
θαηεγνξία ινγηζκηθνχ. Πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκεο πνπ είλαη ελνπνηεκέλεο κε ηηο
ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο
επηθνηλσλίεο κέζσ κίαο πνηθηιίαο απφ ζπζθεπέο θαη θαλάιηα.
Οη πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο πξνζθέξνπλ έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ινγηζκηθνχ θαη
ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλνχλ, λα αληαιιάμνπλ
πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ.
Σα βαζηθά ζηνηρεία κίαο πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο είλαη ηα κελχκαηα (email, νη
επαθέο, εκεξνιφγην θαη πξνγξακκαηηζκφο), ε νκάδα ζπλεξγαζίαο (ζπγρξνληζκφο
αξρείσλ, ηδέεο θαη ζεκεηψζεηο ζε wiki, δηαρείξηζε εξγαζηψλ, αλαδήηεζε πιήξνπο
θεηκέλνπ) θαη επηθνηλσλία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (π.ρ. παξνπζία, αληαιιαγή άκεζσλ
κελπκάησλ, ηειεδηάζθεςε θ.ιπ.). [34]
Οη αξρηηεθηνληθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε ζπλεξγαζία, είλαη κία έλλνηα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ πνπ ην νπνίν ζρεδηάζηεθε γηα λα ζπλεξγάδεηαη ή λα ρξεζηκνπνηεί ηηο
ππεξεζίεο απφ ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ηφπνπ ειέγρνπ. Οη
αξρηηεθηνληθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε ζπλεξγαζία, ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά SOA
(Service

Oriented

Architecture

–

Αξρηηεθηνληθέο

Πξνζαλαηνιηζκέλεο

ζηηο

Τπεξεζίεο) πξνθεηκέλνπ λα παξαδψζνπλ ην ηερληθφ πιαίζην.
Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ δηαρσξίδνπλ κία αζθαιή αξρηηεθηνληθή απφ κία
Αξρηηεθηνληθή Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε πλεξγαζία, είλαη ηα εμήο:
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Πξσηόθνιιν:

Σα

ζπζηήκαηα

ρξεζηκνπνηνχλ

θαηάιιεια

αζθαιή

πξσηφθνιια πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ.


Έιεγρνο ηαπηόηεηαο: Σν πξσηφθνιιν είλαη επηθπξσκέλν κε πηζηνπνηεηηθά
ηνπ ρξήζηε ή/θαη ηνπ ζπζηήκαηνο.



Οκνζπνλδία: Σα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ ρξήζηε ή/θαη ηνπ ζπζηήκαηνο γίλνληαη
απνδεθηά θαη επηθπξψλνληαη απφ ζπζηήκαηα ηα νπνία δε βξίζθνληαη θάησ
απφ ηνλ ηνπηθφ έιεγρν.



Αγλσζηηθηζηήο 10 δηθηύνπ: Ο ζρεδηαζκφο δε ζηεξίδεηαη ζε έλα αζθαιέο
δίθηπν, έηζη ζα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα απφ έλα intranet ζην raw-Internet.



Δκπηζηνζύλε: Σα ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη ζε
ζέζε λα επηβεβαηψζνπλ, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν βαζκφ εκπηζηνζχλεο, πνπ
έρνπλ ηα ζπζηαηηθά ζε κία αιπζίδα ζπλαιιαγψλ.



Κίλδπλνο: Σα ζπλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα θάλνπλ κία εθηίκεζε
θηλδχλνπ ζε νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή πνπ βαζίδεηαη ζηα θνηλνπνηεκέλα
επίπεδα ηεο απαηηνχκελεο εκπηζηνζχλεο, κε βάζε ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εκπηζηεπηηθφηεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο. [35]

Μεξηθέο απφ ηηο πιαηθφξκεο θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε
ζπλεξγαζία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
4.1.1 Microsoft BizTalk
Ο BizTalk εμππεξεηεηήο παξέρεη έλα πιαίζην ην νπνίν βαζίδεηαη ζε XML θαη έρεη σο
ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε – ελνπνίεζε (integration) δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ κέζσ
ελφο κεραληζκνχ αληαιιαγήο κελπκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηξέπεη ζε εηαηξείεο
λα νινθιεξψζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο αληαιιάζζνληαο
επηρεηξεζηαθά θείκελα θαη κελχκαηα. [36]
4.1.2 ORACLE Fusion
Ζ πιαηθφξκα EAI ηεο Oracle είλαη κηα ζπιινγή εξγαιείσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ BPEL
(Business Process Execution Language) ππνζηεξίδνληαο ηε δεκηνπξγία θαη ηελ
εθηέιεζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (Web Services) θαζψο θαη ηελ παξνρή
δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ παξνπζίαζεο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη πεξηερνκέλνπ.
[37]
10

Βι. 9.3 Αγλσζηηθηζκφο ζει. 255
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4.1.3 IBM WebSphere
Ζ WebSphere ηεο IBM είλαη κηα ζνπίηα απφ εξγαιεία αλάπηπμεο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί
πξνθεηκέλνπ λα εγθαζηζηά, λα ιεηηνπξγεί θαη λα νινθιεξψλεη – ελνπνηεί
ειεθηξνληθέο

επηρεηξεκαηηθέο

εθαξκνγέο

κεηαμχ

πνιιαπιψλ

δηαθνξεηηθψλ

ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ. [38]
4.1.4 SAP Netweaver
Σν SAP NetWeaver είλαη κία ππεξεζηνζηξεθήο (Service Oriented) εθαξκνγή πνπ έρεη
σο

ζθνπφ

ηελ

ελνπνίεζε

δηαθνξεηηθψλ

ζπζηεκάησλ.

Έρεη

αλαπηπρζεί

ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν αλνηρηά φζν θαη θιεηζηά – βηνκεραληθά πξφηππα θαη κπνξεί
λα επεθηαζεί θαη λα ζπιιεηηνπξγήζεη θαη κε άιιεο ηερλνινγίεο. [39]
4.1.5 Άιιεο πιαηθφξκεο
Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ εκπνξηθά πξντφληα ππάξρνπλ θαη ιχζεηο ινγηζκηθνχ
αλνηρηνχ θψδηθα φπσο ην Tomcat θαη ην Geronimo απφ ηελ Apache Software
Foundation, ην Eclipse απφ ηελ Eclipse Foundation θαη ην JOnAS απφ ηελ
ObjectWeb. ιεο νη παξαπάλσ ιχζεηο αλνηρηνχ θψδηθα έρνπλ σο ζθνπφ λα
πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ζηελ επηθνηλσλία δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
νξγαληζκψλ θαη ζηελ ελνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο.

4.2 Πξσηνβνπιίεο Δπηρεηξεζηαθήο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Enterprise
Interoperability Initiatives)
ηελ πεξηνρή ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πιήζνο απφ
πξσηνβνπιίεο πνπ φηαλ νινθιεξσζνχλ ζα είλαη πην εχθνιν λα νξίζνπκε ηα
απαξαίηεηα πιαίζηα, πξφηππα, ηερλνινγίεο, αξρηηεθηνληθέο θαη εθαξκνγέο πνπ ζα
κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Σα ζεκαληηθφηεξα
πιαίζηα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη ηα αθφινπζα.
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4.2.1 ebXML
Ζ ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language) είλαη ζνπίηα απφ
πξφηππα πνπ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο
κέζσ δηαδηθηχνπ αληαιιάζζνληαο XML κελχκαηα.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ebXML είλαη ηα αθφινπζα:
• Αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ (Business Processes)
• Γελ παξέρεη δνκέο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, αιιά επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ
απηψλ αλά πεξίπησζε (Business Messages)
• Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ebXML είλαη ηκεκαηηθή (modular)
• Σν πξφηππν βαζίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ηερλνινγηψλ ηεο XML
• Ζ κεηαθνξά δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε SOAP, HTTP, ελψ ζηελ
ηειεπηαία έθδνζε ππνζηεξίδεηαη θαη ε ρξήζε ησλ web services
• Παξέρνληαη ππεξεζίεο θαηαιφγνπ εγγξάθσλ θαη εηαηξηψλ κε ηε ρξήζε ησλ
registry θαη repository [40]
4.2.2 RosettaNet
Σα πξφηππα ηνπ RosettaNet παξέρνπλ επηρεηξεζηαθά πιαίζηα πνπ επηηξέπνπλ ζε
δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο λα επηηχρνπλ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο θαηά
κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηεί θαη επεθηείλεη
ππάξρνληα πξσηφθνιια θαη πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη πξφηππα
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία εηεξνγελψλ
πιαηθνξκψλ, εθαξκνγψλ θαη δηθηχσλ.
Σν πξφηππν RossetaNet απνηειεί κηα πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ κεζφδνπ αληαιιαγήο
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ζην ρψξν ηνπ e-Business. Δίλαη αξθεηά δηαδεδνκέλν θαη έρεη
ηελ ππνζηήξημε 500 θαη πιένλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ.
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ είλαη:
• Βαζίδεηαη ζηελ XML θαη άιιεο ζπγγελείο ηερλνινγίεο
• Δζηηάδεη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη φρη ζηα έγγξαθα
• Πξνηείλεηαη ην RNIF (RossetaNet Implementation Framework)
• Ζ

αληαιιαγή

ησλ

εγγξάθσλ

γίλεηαη

κε

απεπζείαο

ζχλδεζε

ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ
• Τπνζηεξίδεηαη απφ ηελ πιαηθφξκα, αιιά δελ ζεσξείηαη θαιή πξαθηηθή
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• Σν πξφηππν πξνβιέπεη ρεηξηζκφ ιαζψλ θαη θάζε κήλπκα εληζρχεηαη κε
επηθεθαιίδα πνπ πεξηέρεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
• Ζ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ησλ πξσηνθφιισλ HTTP, SMTP ή
απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξσηφθνιιν κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (αλνηρηή
αξρηηεθηνληθή)
• Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη MIME (RFC 2311)
• Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο πξνβιέπεηαη ρξεζηκνπνηψληαο HTTPS, S/MIME,
SSL θηι. [41]
4.2.3 OASIS
Ο OASIS είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε, ζηε ζχγθιεζε θαη
ζηελ πηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνηχπσλ φπσο είλαη ηα πξφηππα ησλ
δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα (Web Services Security Standards) θαζψο
θαη πξφηππα πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεζηαθνχο
ηνκείο. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά πξφηππα πνπ έρεη αλαπηχμεη ε OASIS είλαη ε
UBL11, ε WSDM12 θαη ε XDI13.
2.2.4 UN/CEFACT
Σν UN/CEFACT είλαη έλα πιαίζην απφ Β2Β πξφηππα κε ζθνπφ λα απμήζνπλ ηελ
ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ θαη λα αληαιιάζζνπλ πξντφληα θαη
ζρεηηθέο ππεξεζίεο απνηειεζκαηηθά.
Σν UN/CEFACT ζεσξείηαη απφγνλνο ηνπ UN/EDIFACT θαη νπζηαζηηθά απνηειεί ηε
κεηαηξνπή ησλ EDI (Electronic Data Interchange) κελπκάησλ ηνπ UN/EDIFACT ζε
αληίζηνηρα XML. Ηθαλνπνηψληαο ηνλ αξρηθφ ζηφρν γηα ηνλ νπνίν θαη δεκηνπξγήζεθε,
ν UN/CEFACT δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη
δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζεζπίδνληαο πξφηππα
πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζπκβάιινπλ ζηελ απινπνίεζε ηεο
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ελψ βνεζνχλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο θαη ζηελ
απαιιαγή, θαηά κεγάιν πνζνζηφ, ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο
πνπ δηέπνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη εηδηθά απηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε.

Χζηφζν,

παξφιν

πνπ

δηεπθνιχλεη

ηελ

εθαξκνγή

δηαδηθαζηψλ,

11

Βι. 9.5 UBL ζει.256
Web Services Distributed Management
13
Βι. 9.6 XRI Data Interchange (XDI) ζει. 257
12
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επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα έγγξαθα θαη φρη ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο θαζαπηέο, ελψ
ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα XML γηα ηε κεηάδνζε θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ
πνπ απαξηίδνπλ ηα έγγξαθα απηά. Γηα ηε κεηαθνξά θαη ηε κνληεινπνίεζε ησλ
δηεξγαζηψλ πξνηείλεη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξνηχπνπ ebXML (electronic
business XML), ην νπνίν έρεη ηκεκαηηθή αξρηηεθηνληθή θαη δελ παξέρεη άκεζα ηηο
δνκέο ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, αιιά επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο αλά
πεξίπησζε. [42]
Σα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά είλαη:
• Δπηθεληξψλεηαη ζηα έγγξαθα θαη φρη ζηηο δηαδηθαζίεο
• Υξεζηκνπνηεί XML γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ
• Γηα ηε κεηαθνξά θαη ηε κνληεινπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ πξνηείλεη ηελ ρξήζε
ηνπ πξνηχπνπ ebXML
• Δίλαη ην επίζεκν πξφηππν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηπγράλεη κεγάιεο
ππνζηήξημεο [43]

4.2.5 FIPA
Σν FIPA είλαη έλαο νξγαληζκφο πξνηππνπνίεζεο ηεο ΗΔΔΔ (IEEE Computer Society)
πνπ πξνσζεί ηερλνινγίεο βαζηζκέλεο ζε πξάθηνξεο (agent-based technology) θαζψο
θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξνηχπσλ ηεο κε άιιεο ηερλνινγίεο. [44]

4.3 Μνληεινπνίεζε θαη Γηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ
(Business Process Modelling and Management)
Ζ Δπηρεηξεζηαθή Μνληεινπνίεζε (ΔΜ) ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο
κεραληθήο ζπζηεκάησλ θαη ηεο κεραληθήο ινγηζκηθνχ θαη απνηειεί ηε δηαδηθαζία ηεο
ζρεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ δηεξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο ψζηε απηέο λα
κπνξνχλ

λα

αλαιπζνχλ

θαη

λα

βειηησζνχλ.

Ζ

κνληεινπνίεζε

ζπλήζσο

πξαγκαηνπνηείηαη απφ επηρεηξεζηαθνχο αλαιπηέο θαη κάλαηδεξ, νη νπνίνη πξνζπαζνχλ
λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ
δηαδηθαζηψλ. Ζ βειηηζηνπνίεζε απαηηεί ζπρλά ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο
πιεξνθνξηθήο (information technology), έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ
επηηπρή κνληέια.
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Οη βειηηζηνπνηεκέλεο επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο ηίζεληαη ζε εθαξκνγή κέζα απφ
πξνγξάκκαηα Μάλαηδκελη ηεο Αιιαγήο (Change management). Μέξα κε ηε κέξα ηα
πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαζηζηνχλ ηα κνληέια ηεο ΔΜ φιν
θαη πην εθηειέζηκα θαη ηθαλά λα πξνζνκνησζνχλ.
Οη ηερληθέο κνληεινπνίεζεο επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο ην flow chart, ην
functional flow block diagram, ην control flow diagram, ην δηάγξακκα Gantt, ην
δηάγξακκα PERT θαη ην IDEF αλαπηχρζεθαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Σν
δηάγξακκα Gantt ήηαλ απφ ηα πξψηα πνπ εκθαλίζηεθαλ γχξσ ζην 1900,
αθνινχζεζαλ ηα flow charts ηε δεθαεηία ηνπ ‗20, ηα functional flow block diagram
θαη PERT ηε δεθαεηία ηνπ ‗50 θαη ηέινο ην Data flow diagrams θαη IDEF ηε δεθαεηία
ηνπ ‗70. Οξηζκέλεο πην ζχγρξνλεο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο είλαη ην Unified
Modeling Language θαη ην Business Process Modeling Notation. Χζηφζν, νη
παξαπάλσ απνηεινχλ κφλν έλα κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεζνδνινγηψλ πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί γηα ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο ίδηνο ν φξνο
«επηρεηξεζηαθή κνληεινπνίεζε» επηλνήζεθε γχξσ ζην 1960 ζηνλ ηνκέα ηεο
κεραληθήο ζπζηεκάησλ απφ ηνλ S.Williams ζην άξζξν ηνπ «Ζ Δπηρεηξεζηαθή
Μνληεινπνίεζε Βειηηψλεη ηνλ Γηνηθεηηθφ Έιεγρν» (―Business Process Modeling
Improves Administrative Control‖). Ζ
ηδέα ηνπ ήηαλ φηη νη ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ

ζηα

ζπζηήκαηα

θπζηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ θαιχηεξε
αλάιπζε
κπνξνχζαλ

θαη
λα

θαηαλφεζή

ηνπο,

ρξεζηκνπνηεζνχλ

Δηθφλα 4.0.: Παξάδεηγκα Μνληεινπνίεζεο
Δπηρεηξεζηαθήο Γηεξγαζίαο κηαο δηεξγαζίαο κε

αληίζηνηρα θαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο θαλνληθή ξνή κε ην Business Process Modeling
δηεξγαζίεο. Σε δεθαεηία ηνπ ‗90 ν Notation
φξνο είρε πηα εδξαησζεί.
Σν 1990 ν φξνο «δηεξγαζία» έγηλε ηαπηφζεκν ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη επηρεηξήζεηο
ελζαξξχλνληαλ πιένλ λα ζθέθηνληαη ζε δηεξγαζίεο (processes) αληί γηα δηαδηθαζίεο
(procedures), φπσο ζπλήζηδαλ κέρξη ηφηε. Ζ πξνζέγγηζε ησλ δηεξγαζηψλ αζρνιείηαη
κε ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα επηρείξεζε, αληηκεησπίδνληάο ηα σο κηα
αιπζίδα πνπ ζπλδέεη ηελ αγνξά κε ηα απνζέκαηα, ηηο παξαγγειίεο κε ηηο πσιήζεηο,
θιπ. Σα παξαδνζηαθά εξγαιεία κνληεινπνίεζεο αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ απεηθφληζε
ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο, ελψ νη ζχγρξνλεο κέζνδνη επηθεληξψλνληαη ζε
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δξαζηεξηφηεηεο

κε

πνιιαπιέο

δηαζηαπξνχκελεο

ιεηηνπξγίεο

(cross-function

activities). Απηέο έρνπλ απμεζεί ηδηαίηεξα ζε αξηζκφ θαη ζεκαζία, εμαηηίαο ηεο
κεγάιεο πνιππινθφηεηαο πνπ ζπλαληάηαη ζήκεξα ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη λέεο
κεζνδνινγίεο, φπσο ν αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ε
δηαρείξηζε

επηρεηξεκαηηθψλ

δηεξγαζηψλ

κεηαμχ

άιισλ,

ζηνρεχνπλ

ζηε

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ θάζε επηρείξεζε.
ζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο κεραληθήο ινγηζκηθνχ, ν φξνο «επηρεηξεζηαθή
κνληεινπνίεζε» έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θνηλή δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο
ινγηζκηθνχ, κε ζηφρν λα επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηελ πξαθηηθή δηαδηθαζία
αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. ε απηφ ην δηάζηεκα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, φιεο
νη πθηζηάκελεο θαη νη λέεο ηερληθέο επηρεηξεζηαθήο κνληεινπνίεζεο ζεσξνχληαλ θαη
νλνκάδνληαλ «γιψζζεο επηρεηξεζηαθήο κνληεινπνίεζεο» (business process modeling
languages). ηελ Αληηθεηκελνζηξαθή πξνζέγγηζε, ζεσξήζεθε φηη απνηειεί έλα
νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πζηεκάησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Δθαξκνγψλ. Ζ κνληεινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ έγηλε ε βάζε ησλ λέσλ
κεζνδνινγηψλ, νη νπνίεο γηα παξάδεηγκα ππνζηήξηδαλ επίζεο ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ,
ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ξνήο, ηα δηαγξάκκαηα ξνήο δηεξγαζηψλ, θαζψο θαη
εγθαηαζηάζεηο αλαθνξάο (reporting facilities). Γχξσ ζην 1995 παξνπζηάζηεθαλ ηα
πξψηα

νπηηθά

πξνζαλαηνιηζκέλα

εξγαιεία

γηα

ηε

κνληεινπνίεζε

ησλ

επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ. [45]
Ζ Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηεξγαζηώλ (ΓΔΓ) είλαη κηα δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε
εζηηαζκέλε ζηελ επζπγξάκκηζε φισλ ησλ ηκεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε
ηα ζέισ θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπ. Δίλαη ζηελ νπζία, κηα πξνζέγγηζε ηνπ
Οινθιεξσηηθνχ

Μάλαηδκελη,

ην

νπνίν

πξνσζεί

ηελ

επηρεηξεζηαθή

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα, θαζψο επηδηψθεη ηελ χπαξμε θαηλνηνκηψλ,
επειημίαο θαη νινθιήξσζεο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ Γηαρείξηζε
Δπηρεηξεζηαθψλ Γηεξγαζηψλ έρεη σο ζηφρν ηε ζπλερή βειηηζηνπνίεζε ησλ
δηεξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα επηρείξεζε. Θα κπνξνχζε επνκέλσο λα
πεξηγξαθεί σο ε δηαδηθαζία ηειεηνπνίεζεο ησλ δηεξγαζηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
ηνλίζνπκε φηη ε ΓΔΓ δίλεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθνξνπνηνχληαη
απφ ηελ παξαδνζηαθή θαη ηππνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
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ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαη απφιπηα θαζνξηζκέλε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ζε φια ηα
ηκήκαηα ηεο θάζε επηρείξεζεο.
Μηα επηρεηξεζηαθή δηεξγαζία απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά, είηε απφ έλα δίθηπν πνπ
εκπεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πξνζζέηνπλ αμία, παξνπζηαζκέλεο κε ηνλ
ηδαληθφ ηξφπν, είηε ζε ζρέζε κε ην ξφιν πνπ έρνπλ, είηε ζρεδηαζκέλεο απφ ηα
ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο, ψζηε ζθφπηκα λα επηηχρνπλ ηνλ θνηλφ επηρεηξεζηαθφ ζηφρν
ηνπο. Απηέο νη δηεξγαζίεο είλαη θξίζηκεο γηα νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ: είλαη πηζαλφ λα
νδεγήζνπλ ζε θέξδε θαη ζπρλά αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ηα
θφζηε. Χο κηα επηρεηξεζηαθή πξνζέγγηζε, ε ΓΔΓ ζεσξεί πσο νη δηεξγαζίεο πξέπεη λα
είλαη ζηξαηεγηθέο πιεπξέο ελφο νξγαληζκνχ, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη
θαηαλνεηέο, λα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα βειηηψλνληαη, ψζηε λα κεηαθέξεηαη
ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο. Απηή ε
ζεκειίσζε κνηάδεη ηδηαίηεξα κε απηή ησλ κεζνδνινγηψλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ
Πνηνηηθνχ Μάλαηδκελη θαη ηεο πλερνχο Βειηίσζεο Γηεξγαζηψλ. Ζ ΓΔΓ πξνρσξά
έλα βήκα παξαπέξα, εμεγψληαο πσο απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ή λα
πινπνηεζεί κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηεο
ηερλνθξαηηθήο πξνζέγγηζεο ζε επνρέο γεκάηεο άγρνο θαη έληνλεο αιιαγέο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε ΓΔΓ είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ ελζσκαηψλεη ζε έλαλ νξγαληζκφ
ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο – ηελ αλζξψπηλε, αιιά θαη ηελ
ηερλνινγηθή. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ πνιιά άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ΓΔΓ θαη ηα
νπνία ζπρλά ζπδεηνχλ γηα απηήλ κέζα απφ δπν δηαθνξεηηθέο νπηηθέο: ε πξψηε αθνξά
ηνπο αλζξψπνπο θαη ε δεχηεξε ηελ ηερλνινγία.
Ζ ηδέα ηεο επηρεηξεζηαθήο δηεξγαζίαο είλαη ηφζν παξαδνζηαθή φζν θαη νη έλλνηεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ησλ ηκεκάησλ, ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εθξνψλ. Ζ ζχγρξνλε
δηνηθεηηθή θαη πξννδεπηηθή πξνζέγγηζε, κε ηνπο πην επίζεκνπο νξηζκνχο θαη καδί κε
ηελ ηερληθή κνληεινπνίεζε, ππάξρεη γεληθά απφ ην 1990. εκεηψλεηαη πσο ζηελ
θνηλσλία ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ν φξνο ηεο επηρεηξεζηαθήο δηεξγαζίαο
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο ζπλψλπκν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ελδηάκεζσλ δηαδηθαζηψλ ή
ηεο ελνπνίεζεο δηάθνξσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο. Απηή ε νπηηθή
φκσο κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθά θαηαζηαιηηθή.
Παξφια απηά ην βαζηθφηεξν ζηε ΓΔΓ ζην νπνίν θαη εζηηάζακε ήηαλ ν απηνκαηηζκφο
πνπ επηηπγράλεηαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ
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πιεξνθνξηψλ, ε νπνία έρεη επεθηαζεί πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηνχληαη δηεξγαζίεο
θαζνδεγνχκελεο απφ άηνκα θαη ζηηο νπνίεο ε αλζξψπηλε επίδξαζε ζπκκεηέρεη είηε ζε
ζεηξηαθή, είηε παξάιιειε κνξθή κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. Γηα
παξάδεηγκα, ζηα ζπζηήκαηα ξνήο εξγαζίαο, φηαλ ηα αηνκηθά βήκαηα ζε κηα
επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία απαηηνχλ ηελ αλζξψπηλε δηαίζζεζε ή θξίζε γηα λα
εθηειεζηνχλ, απηά ηα βήκαηα αλαηίζεληαη ζηα θαηάιιεια κέιε ηεο επηρείξεζεο.
Πνιιέο πξννδεπηηθέο κνξθέο, φπσο απηή ηεο δηνίθεζεο ηεο αλζξψπηλεο επίδξαζεο
ζηηο δηεξγαζίεο είλαη αξθεηά πνιχπινθεο ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ

θαη

εμαηηίαο

ησλ

απαηηήζεσλ

πνπ

δεκηνπξγνχληαη

ζε

κηα

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζαλ νκάδα εξγαζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε,
πνιινί άλζξσπνη θαη ζπζηήκαηα αιιειεπηδξνχλ ζε κηα δνκή θαη κεξηθέο θνξέο κε
απνιχησο δπλακηθνχο ηξφπνπο, ψζηε λα νινθιεξψζνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο
ζπλαιιαγέο.
Ζ ΓΔΓ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ νη επηρεηξήζεηο κέζα
απφ επεθηάζηκεο νπηηθέο πσο δε ζα κπνξνχζαλ νη δηεξγαζίεο λα είλαη δηαζέζηκεο κε
άιιν ηξφπν, ψζηε λα νξγαλψλνληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη. Απηέο νη νπηηθέο
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ θαη νη νπνίεο φηαλ
πεξηιακβάλνληαη ζε έλα κνληέιν δηεξγαζίαο, παξέρνπλ πξσηαξρηθέο αλαθνξέο θαη
αλαιχζεηο, νη νπνίεο δε ζα κπνξνχζαλ λα είλαη δηαζέζηκεο κε άιινλ ηξφπν. Ζ ΓΔΓ
απνηειεί γηα κεξηθνχο ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο δηνίθεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πεξηερνκέλνπ.
Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ΓΔΓ επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα απνζπνχλ ηηο
επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο απφ ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή, απηφ πιένλ μεπεξλά ηελ
απηνκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (κε ινγηζκηθφ) ή ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (ζε ζνπίηα). Ζ ΓΔΓ δίλεη ηελ ηθαλφηεηα ζηηο
επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβνιέο φζνλ αθνξά ηνπο πειάηεο, ηελ
αγνξά θαη θαλνλίδεη ηηο απαηηήζεηο γξεγνξφηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο,
δεκηνπξγψληαο έηζη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.
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Πιένλ ε ηερλνινγία ηνπ 2010 έρεη επηηξέςεη ηε ζπζρέηηζε ηεο ΓΔΓ κε άιιεο
κεζνδνινγίεο, φπσο απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Six Sigma 14 . Σα εξγαιεία ηεο ΓΔΓ
επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα:


Καζνξίδνπλ ηελ αξρηθή ηηκή ηεο δηεξγαζίαο ή ηελ πξφνδν ηεο δηεξγαζίαο



Μνληεινπνηνύλ – πξνζνκνηψλεηαη ε αιιαγή ζηε δηεξγαζία



Αλαιύνπλ – ζπγθξίλνληαη νη πνηθίιεο πξνζνκνηψζεηο γηα λα απνθαζηζηεί
ηειηθά ε βέιηηζηε πξφνδνο



Βειηηώλνπλ – επηιέγεηαη θαη εθηειείηαη ε δηεξγαζία κε ηε κεγαιχηεξε
πξφνδν



Διέγρνπλ – αλαπηχζζεηαη απηή ε εθηέιεζε θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο απφ
έλαλ ρξήζηε εκθαλίδνληαη ζε κηα νζφλε ηνπ ηακπιφ, ε πξφνδνο ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη έπεηηα γίλεηαη κηα αλαηξνθνδφηεζε πξνθεηκέλνπ νη
πιεξνθνξίεο απηέο λα είλαη γλσζηέο θαη ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα
μαλαρξεζηκνπνηεζεί απηή ηε δηαδηθαζία.

Απηφ κεηαθέξεη καδί ηνπ ην φθεινο ηνπ λα είζαη ηθαλφο
λα πξνζνκνηψλεηο αιιαγέο ζε επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο
βαζηζκέλεο ζε δεδνκέλα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο (φρη ζε
ππνζεηηθέο γλψζεηο). Δπηπιένλ, ε ζχλδεζε ηεο ΓΔΓ κε
ηε βηνκεραλία κεζνδνινγηψλ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο

Δηθφλα 4.: Ο θχθινο δσήο

λα εμνξζνινγίδνπλ ζπλερψο θαη λα βειηηζηνπνηνχλ ηε ηεο ΓΔΓ
δηαδηθαζία, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη απηή είλαη
ελαξκνληζκέλε αθξηβψο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. [46]
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο επηρεηξεζηαθήο
κνληεινπνίεζεο (Enterprise Modelling – EM) ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ
κεζνδνινγίεο – γιψζζεο πνπ αθνξνχλ ηε κνληεινπνίεζε θαη δηαρείξηζε (UEML,
GRAI, ARIS, BPML, θ.ά.) θαζψο θαη έλα ζεκαληηθφ πιήζνο απφ ινγηζκηθά θαη
εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ απηφλ ην ζθνπφ (ARIS Suite, ADONIS, METIS,
Bonapart, Intalio BPMS). Ο ζθνπφο φκσο ησλ παξαπάλσ δελ είλαη κφλν λα
εθπιεξψζνπλ ηηο αλάγθεο αλαπαξάζηαζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ αιιά λα
βνεζήζνπλ ηφζν ζηε δηαρείξηζή ηνπο φζν θαη ζηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
ηελ πεξηνρή ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο
14

Βι. 9.9 Six Sigma ζει.258
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θπξηαξρνχλ νη BPMN, UML θαη BPEL ελψ ζεκαληηθέο γιψζζεο πνπ βαζίδνληαη
ζηνπο θαλφλεο είλαη νη: UML/OCL, RIF θαη R2ML.

2.3.1 The Unified Enterprise Modelling Language (UEML)
Σν UEML είλαη κία ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ζεσξηψλ, ηερλνινγηψλ θαη
εξγαιείσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρξήζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη IS κνληέισλ πνπ
εθθξάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Με απηφ ελλννχκε πσο
δηαηεξψληαο ηα ππάξρνληα κνληέια, φπσο είλαη θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο
κεηαμχ ηνπο κε ζαθή θαη εχρξεζην ηξφπν, ππνζηεξίδνληαο, γηα παξάδεηγκα, ηνλ
έιεγρν ηεο ζπλέπεηαο, απηφκαηε αληαλάθιαζε ελεκέξσζε, κνληέινπ πξνο κνληέιν
κεηάθξαζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο πέξα απφ ηα φξηα γιψζζα κνληεινπνίεζεο. Σν
UEML ζηνρεχεη, ινηπφλ, σο ελδηάκεζε γιψζζα - ή έλα θνκβηθφ ζεκείν - κέζσ ηνπ
νπνίνπ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη έλαλ ηζηφ
ησλ γισζζψλ θαη ησλ κνληέισλ πνπ εθθξάδνληαη ζε απηέο ηηο γιψζζεο. Σν UEML
πεξηιακβάλεη:
• κηα δνκεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο γιψζζαο κνληεινπνίεζεο
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,
• κηα θνηλή νληνινγία γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ θαηαζθεπψλ
κνληέισλ ψζηε λα αιιεινζπλδένληαη πεξηγξαθέο ζην ζεκαζηνινγηθφ
επίπεδν,
• κηα πξνζέγγηζε αλάιπζεο αληηζηνηρίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληηζηνηρηψλ
κεηαμχ δνκψλ,
• έλα πνηνηηθφ πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο
ηεο επηρεηξεζηαθήο γιψζζαο κνληεινπνίεζεο γηα ηελ ελίζρπζε επηινγήο
γιψζζαο,
• έλα κεηα-κεηα-κνληέιν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο UEML θαη
• έλα ζχλνιν εξγαιείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ηνπ. [47]

4.3.2 Global Returnable Asset Identifier (GRAI)
Ο Γηεζλήο Κσδηθφο Πξνζδηνξηζκνχ Δπηζηξεθνκέλσλ Παγίσλ-GRAI, είλαη ν
Κσδηθφο

Αλαγλψξηζεο

GS1

γηα

θάπνηνπο

ηχπνπο

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ
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ζπζθεπαζηψλ ή εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ, πνπ ζεσξνχληαη σο πάγηα ζηνηρεία.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο φισλ
ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πάγην. Ο GRAI ηζρχεη γηα φιε ηε
δηάξθεηα δσήο ηνπ παγίνπ θαη κπνξεί λα απεηθνληζζεί κε ζχκβνιν barcode
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Γείθηε Δθαξκνγήο (8003). [48]

4.3.3 ARchitecture νf Integrated information Systems (ARIS)
Ζ αξρηηεθηνληθή ARIS (ARchitecture νf Integrated information Systems) έρεη σο
ζηφρν ηεο ηελ πεξηγξαθή φισλ ησλ φςεσλ ή νπηηθψλ ελφο επηρεηξεκαηηθνχ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ARIS αλαπηχρζεθε ην 1985 απφ ηνλ θαζεγεηή
Scheer ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Saarbrucken ηεο Γεξκαλίαο. Πεξηιακβάλεη ηηο 3 θάζεηο
αλάπηπμεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (requirements specification ή business
concept, design specification ή ΗΣ concept, θαη implementation description), θαη 4
φςεηο (data, function, organization, control). Οη ηξεηο θάζεηο αλάπηπμεο θαη νη
ηέζζεξηο φςεηο καξηπξνχλ φηη ην ARIS έρεη παξφκνηα δνκή κε ηελ αξρηηεθηνληθή
CIMOSA κφλν πνπ ε CIMOSA είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε ζε κνλάδεο
παξαγσγήο ελψ ην ARIS ζε πεξηβάιινληα γξαθείνπ.
Ζ αξρηηεθηνληθή έρεη 4 νπηηθέο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ ην ARIS - House of Business Engineering:


ΟΠΣΗΚΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (Data view): Ζ νπηηθή απηή νξίδεη ηα δηάθνξα
κνληέια δεδνκέλσλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο πξηλ απηά πινπνηεζνχλ σο
ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ. Απνηειείηαη απφ ζπλζήθεο (π.ρ. θαηάζηαζε
ηνπ πειάηε, ή θάπνηνπ εγγξάθνπ) θαη γεγνλφηα (π.ρ. παξαγγειία πξντφληνο).



ΟΠΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ (Functional view): Οη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο,
ε ηεξαξρία ηνπο θαη νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη απεηθνλίδνληαη κε
ηελ νπηηθή απηή.



ΟΡΓΑΝΩΗΑΚΖ ΟΠΣΗΚΖ (Οranizational view): Ζ νξγαλσζηαθή δνκή ηεο
επηρείξεζεο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ αλαπαξηζηάλνληαη κε ηελ νξγαλσζηαθή νπηηθή.
Πεξηιακβάλεη δειαδή ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο, ηελ ηνπνινγία ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπ.
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ΟΠΣΗΚΖ ΔΛΔΓΥΟΤ (Control view): Ζ νπηηθή ειέγρνπ απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν
ησλ ππνινίπσλ ηξηψλ νπηηθψλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε φισλ ησλ
ζρέζεσλ ησλ ππνινίπσλ νπηηθψλ (π.ρ. datafunctions, organization-data, organizationfunctions, organization-functionsdata) θαη απνηειεί ην ζεκείν ζην νπνίν ε
αξρηηεθηνληθή ARIS δηαθέξεη απφ άιιεο αξρηηεθηνληθέο. ε απηήλ νη επηρεηξεκαηηθέο
δηαδηθαζίεο παξνπζηάδνληαη σο έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν ησλ ηξηψλ άιισλ
νπηηθψλ, θαη πινπνηνχληαη κε ηελ εθηέιεζε αιιεινπρίαο πξνγξακκάησλ θαη κε ηε
δηαλνκή ησλ θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ ζην επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν. [49]

4.3.4 Business Process Modeling Language (BPML)
Ζ Business Process Modeling Language (BPML) είλαη κηα κεηα-γιψζζα γηα ηε
κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. θνπφο ηεο BPML είλαη λα νξίζεη
έλα αθαηξεηηθφ κνληέιν θαη έλα ζπληαθηηθφ βαζηζκέλν ζε XML πξνθεηκέλνπ λα
πεξηγξάςεη εθηειέζηκεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηκέξνπο νληφηεηεο πνπ
απηέο ππνζηεξίδνπλ. Ζ ίδηα ε BPML δελ νξίδεη θάπνηα εηδηθή εθαξκνγή πνπ ζα
απνηειείηαη απφ επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο αιιά πεξηνξίδεηαη µφλν ζηελ πεξηγξαθή
ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεη ην αθαηξεηηθφ κνληέιν θαη ηε γξακκαηηθή πνπ
απαηηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη θαλείο µηα εθηειέζηκε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. Σν
γεγνλφο απηφ δίλεη ζηε BPML ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιινχο
ζθνπνχο πέξαλ ηεο πεξηγξαθήο απιψλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ζχλζεηεο
δηθηπαθέο ππεξεζίεο (επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχκελεο απφ δηθηπαθέο
ππεξεζίεο) θαη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ
θαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο κεξψλ.
Ζ BPML ζηεξίδεη ην πξφηππφ ηεο ζε µηα ζεηξά άιισλ πξνηχπσλ. Σα πξφηππα απηά
αλαθέξνληαη παξαθάησ.


XML 1.0



XML – namespaces



XML – schema



Xpath 1.0



WSDL 1.1

Ζ BPML πξνβιέπεη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ηνπο εμήο ηχπνπο νληνηήησλ:
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BPML constructs: Δίλαη νη βαζηθέο θαηαζθεπαζηηθέο κνλάδεο πνπ
πεξηγξάθνπλ µηα δηαδηθαζία ζε BPML. Οη κνλάδεο απηέο πεξηγξάθνληαη µε
ηε βνήζεηα εηδηθήο γξακκαηηθήο ζηεξηγκέλε ζε XML.



BPML definitions: Δίλαη µηα ζπιινγή απφ ηα νλφκαηα ησλ BPML constructs
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Σα
ίδηα απνηεινχλ θαη απηά έλα BPML construct.



BPML package: Δίλαη µηα ζπιινγή απφ BPML definitions πνπ κπνξεί λα
πεξηέρνπλ θαη definitions απφ άιιεο γιψζζεο φπσο XML schema ή WSDL
1.1.



BPML documents: Δίλαη XML αλαπαξαζηάζεηο ελφο BPML package
βαζηζκέλα ζην ζπληαθηηθφ πνπ νξίδεη ε ίδηα ε BPML. [50]

4.3.5 Business Process Modeling Notation (BPMN)
Ζ BPMN (Business Process Modeling Notation) είλαη έλα πξφηππν ην νπνίν
αλαπηχρζεθε κεηά απφ ηελ πξσηνβνπιία BPMI (Business Process Management
Initiative), µε θχξην ζηφρν ηε δεκηνπξγία κίαο κεζφδνπ αλαπαξάζηαζεο, ε νπνία ζα
είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκε θαη θαηαλνεηή απφ ην ζχλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θφζκνπ: Απφ ηνπο αλαιπηέο, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ηα αξρηθά ζρέδηα ησλ
δηαδηθαζηψλ, ηνπο ηερληθνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο ζα εθηεινχλ ηηο δηαδηθαζίεο, θαη ηειηθά ηνπο
ππαιιήινπο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο νη νπνίνη ζα δηαρεηξίδνληαη θαη ζα ειέγρνπλ ηηο
δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη.

Δπίζεο,

ζθνπφο είλαη ε γεθχξσζε ηνπ

ράζκαηνο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απφ ηνλ απιφ ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο
κέρξη ηελ νινθιήξσζή θαη ηελ εθαξκνγή ηεο.
Έλαο ζηφρνο εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη γιψζζεο ζε XML, νη
νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ εθηέιεζε ∆ηαδηθαζηψλ, ζα

κπνξνχλ λα

αλαπαξαζηαζνχλ ζε δηαγξάκκαηα ηα νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα επηρεηξεζηαθά,
ζε θπζηθφ επίπεδν ∆ξαζηεξηνηήησλ θαη φρη ζε γιψζζα. Σα µέιε ηνπ BPMI έιαβαλ
ππφςε ηνπο ηε ζπζζσξεπκέλε πείξα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο κεζφδνπο
αλαπαξάζηαζεο, θξάηεζαλ ηηο επηκέξνπο θαιχηεξεο ηδέεο θαη ηηο ζπγθέληξσζαλ ζε
µία. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηδέεο απφ κεζνδνινγίεο θαη αλαπαξαζηάζεηο φπσο νη UML,
IDEF ebXML BPSS, ADF, RosettaNet, LOVeM θαη EPCs.
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Ζ BPMN έρεη σο ζθνπφ ηεο λα ππνζηεξίδεη µφλν κνληέια πνπ έρνπλ ζρέζε µε
επηρεηξεζηαθέο ∆ηαδηθαζίεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε κνληεινπνίεζε ε νπνία
εθαξκφδεηαη γηα άιιν ζθνπφ, είλαη εθηφο ζθνπηάο ηνπ BPMN. Γηα παξάδεηγκα, ηα
παξαθάησ είλαη θνκκάηηα µε ηα νπνία δελ αζρνιείηαη:


Οξγαλσηηθέο Γνκέο



ηξαηεγηθή



Δπηρεηξεκαηηθνί Καλφλεο



Μνληέια δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ

Βέβαηα, θαζψο απηά ηα είδε κνληεινπνίεζεο πςεινχ επηπέδνπ, επεξεάδνπλ άκεζα
ή έκκεζα ηηο δηαδηθαζίεο, ε ζρέζε ηνπο µε ηε BPMN ζα απμάλεηαη ζπλερψο ζην
κέιινλ φζν εμειίζζνληαη. [51]

4.3.6 Unified Modeling Language(UML)
Μεηά ηελ επξεία εμάπισζε ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ '90, ην αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν ζρεδίαζεο (κε θιάζεηο,
θιεξνλνκηθφηεηα, αληηθείκελα θαη ηππνπνηεκέλεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο)
επηθξάηεζε αθφκε θαη γηα κνληεινπνίεζε πνπ δελ πεξηειάκβαλε πξνγξακκαηηζκφ
(π.ρ. ζρήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ). Έηζη αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο πξφηππεο γιψζζεο
κνληεινπνίεζεο ινγηζκηθνχ νη νπνίεο ηππνπνηνχζαλ νπηηθά ζχκβνια θαη
ζπκπεξηθνξέο κε ζηφρν ηελ αθαηξεηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δνκήο
ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη γιψζζεο απηέο είραλ εμαξρήο έλαλ εκθαλή
αληηθεηκελνζηξαθή πξνζαλαηνιηζκφ. Σειηθά, νη πην δεκνθηιείο απφ απηέο
ελνπνηήζεθαλ ζην θνηλφ πξφηππν UML πνπ ε πξψηε ηνπ έθδνζε νξηζηηθνπνηήζεθε
ην 1997.
Ζ UML πιένλ είλαη ε πξφηππε γιψζζα κνληεινπνίεζεο ζηε κεραληθή ινγηζκηθνχ.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε, πξνζδηνξηζκφ, θαηαζθεπή θαη
ηεθκεξίσζε ησλ ζηνηρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζε δηάθνξεο θάζεηο αλάπηπμεο, απφ ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ σο ηνλ έιεγρν ελφο
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πξνζπκθσλεκέλσλ φξσλ,
ζπκβφισλ θαη δηαγξακκάησλ πνπ επηηξέπνπλ:
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ηελ εκθάληζε ησλ νξίσλ ελφο ζπζηήκαηνο θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο «πεξηπηψζεηο ρξήζεο» (use-cases) θαη «actors».



ηελ επεμήγεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο κε
«δηαγξάκκαηα αιιειεπίδξαζεο».



ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο ζηαηηθήο δνκήο ελφο ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο
«δηαγξάκκαηα θιάζεσλ».



ηε κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αληηθεηκέλσλ κε «δηαγξάκκαηα
θαηαζηάζεσλ».



ηελ απνθάιπςε ηεο πινπνίεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο κε «δηαγξάκκαηα
ζπζηαηηθψλ» θαη «αλάπηπμεο».



ηελ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε «ζηεξεφηππα». [52]

4.3.7 Business Process Execution Language (BPEL)
Σν BPEL είλαη κία ζπληνκνγξαθία γηα ην Web Services Business Process Execution
Language (WS-BPEL). Πξφθεηηαη γηα κία πξφηππε γιψζζα OASIS πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ κε web services. Οη δηαδηθαζίεο ζην BPEL εμάγνπλ θαη εηζάγνπλ
πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά δηεπαθέο web service. [53]

4.4 Τπνδνκέο ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηνζηξεθείο
Αξρηηεθηνληθέο (SOA) (Middleware infrastructures and Service-oriented
Architectures)
Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ δηαθνκηζηή δελ είλαη άκεζε. πρλά, φηαλ
έλαο πειάηεο απαηηεί κία ππεξεζία απφ έλαλ δηαθνκηζηή, ην αίηεκα πεξλά κέζσ
πνιιψλ ελδηάκεζσλ ζηξσκάησλ ινγηζκηθνχ πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ
πειαηψλ θαη ησλ δηαθνκηζηψλ. Απηφ ην κεζαίν ινγηζκηθφ νλνκάδεηαη ελδηάκεζν
ινγηζκηθό (middleware). Απνηειεί δσηηθφ κέξνο θάζε ζπζηήκαηνο πειάηεδηαθνκηζηή. Δπηπρψο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ν πξνγξακκαηηζηήο θαη ν ζρεδηαζηήο
δε ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχλ γηα ην πψο ιεηηνπξγεί. Υξεηάδεηαη κφλν λα ην
ρξεζηκνπνηνχλ κέζσ κεζφδσλ θιήζεσλ. Ζ έλλνηα ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ είλαη
θάπσο νκηριψδεο. Ο θαιχηεξνο νξηζκφο είλαη ησλ Orfali, Harkey θαη Edwards:
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Σν ελδηάκεζν ινγηζκηθό είλαη έλαο επξύο όξνο πνπ θαιύπηεη όια ηα θαηαλεκεκέλα
ινγηζκηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο πειαηώλ θαη
δηαθνκηζηώλ.... Πνύ αξρίδεη ην ελδηάκεζν ινγηζκηθό θαη πνύ ηειεηώλεη; Αξρίδεη κε ηελ
νκάδα API ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θιήζε κηαο ππεξεζίαο,
θαη θαιύπηεη ηε κεηαβίβαζε ηνπ αηηήκαηνο ζην δίθηπν θαη ηελ αληίζηνηρε απάληεζε.
[54]
Γηα ηελ αλάιπζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ
κεγάιεο θιίκαθαο, ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεζεί ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, ψζηε ηα
δηάθνξα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο, λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη απνδνηηθά γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ηερλνινγηψλ νη
νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη
αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζπλεξγαζία εηεξνγελψλ θαη αζχκβαησλ ζπζηεκάησλ.
Γεδνκέλνπ φηη ζήκεξα ππάξρνπλ, έρνπλ δνθηκαζηεί θαη έρνπλ ζεκειησζεί ηέηνηεο
ηερλνινγίεο, έρεη εηζαρζεί ε έλλνηα κηαο αξρηηεθηνληθήο πνπ λα έρεη σο επίθεληξν ηηο
ππεξεζίεο πνπ ζπλαπνηεινχλ ην ζχζηεκα. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο,
πινπνηψληαο κία SOA (Service Oriented Architecture), κπνξεί λα κεηψζεη ηελ
πνιππινθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηε δηαρείξηζε, θαη ηέινο λα ελζαξξχλεη ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε θψδηθα θαη παιαηφηεξσλ ζπζηεκάησλ.
θνπφο ηεο αξρηηεθηνληθήο απηήο είλαη λα ζπζρεηίζεη κε δπλακηθφ ηξφπν δηάθνξεο
ιεηηνπξγηθέο νληφηεηεο ζε έλα δίθηπν, κέζσ θαιά νξηζκέλσλ δηεπαθψλ. Με ηνλ φξν
δηεπαθή ελλννχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «ζεκείσλ επαθήο» κέζσ ησλ νπνίσλ
κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα επηθνηλσλήζεη θάπνηα νληφηεηα κε ηελ ππεξεζία. ηελ
ηδαληθή πεξίπησζε, νη δηεπαθέο νξίδνληαη κε νπδέηεξν ηξφπν αλεμάξηεην απφ
πιαηθφξκα, ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ.
Γηα ηελ πινπνίεζε κίαο αξρηηεθηνληθήο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο ππεξεζίεο,
ρξεζηκνπνηνχληαη πινπνηεκέλεο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο, ελσκέλεο ζην δίθηπν. ε
απηέο ηηο ππεξεζίεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο
ψζηε λα αλαθαιχςνπλ άιιεο ππεξεζίεο ζην δίθηπν θαη ηειηθά λα κπνξνχλ λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζνπλ.
πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη πξφθεηηαη γηα κία αξρηηεθηνληθή φπνπ θάζε
ιεηηνπξγία πινπνηείηαη απφ κηα αλεμάξηεηε θαη απηνηειή ππεξεζία ε νπνία δηαζέηεη
κία θαιά νξηζκέλε δηεπαθή, θαη φπνπ νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα θιεζνχλ κε βάζε
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θάπνηα θαζνξηζκέλε αθνινπζία ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ κία δηεξγαζία πνπ εθηειεί
θάπνηα εξγαζία.
Μέρξη ζηηγκήο, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζεκειησζεί αξθεηέο ηερλνινγίεο νη νπνίεο θαηά
θχξην ιφγν, αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο δηαζχλδεζεο εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ,
θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο νιφθιεξσλ αληηθεηκέλσλ κέζσ δηθηχνπ, θαη
κεηαμχ δηαθφξσλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Απηφ
ην ζχλνιν ησλ ηερλνινγηψλ, είλαη γλσζηφ ζήκεξα ζαλ web services, θαη ζεσξείηαη σο
ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα ζηεζεί έλα ζχζηεκα SOA, αλ θαη σο
πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ είλαη παληειψο αλεμάξηεηε απφ επηκέξνπο
ηερλνινγίεο.
Χο web services ελλννχκε ηα πξφηππα XML, SOAP, WSDL θαη UDDI, ηα νπνία
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πεξηγξαθή δηεπαθψλ θαη αληηθεηκέλσλ κε νπδέηεξν
ηξφπν, αλεμάξηεην απφ πιαηθφξκα πινπνίεζεο. Καζνξίδνπλ επίζεο κεραληζκνχο γηα
ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ πξνγξακκάησλ ζην δίθηπν, αληηκεησπίδνπλ φκσο
πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα δηαζχλδεζεο εθαξκνγψλ. Καηά ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ
ηερλνινγηψλ θαίλεηαη φηη ε θνηλφηεηα ινγηζκηθνχ έθαλε θάπνηεο παξαδνρέο, θαη
ππήξμαλ πξνυπνζέζεηο πνπ έθαλαλ ην εγρείξεκα επηηπρεκέλν. Μεξηθέο είλαη:


Ζ σξηκφηεηα ηερλνινγηψλ δηθηχνπ (π.ρ. TCP/IP), εξγαιείσλ κνληεινπνίεζεο
(π.ρ. Οινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα αλάπηπμεο – IDE‘s, UML), πιαηθφξκεο
φπνπ ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ζεκειηψδεο παξάκεηξνο (J2EE) θαη
κεζνδνινγίεο (Object Oriented). ια απηά ζπληζηνχλ ηελ ππνδνκή πνπ
δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ κεραλεκάησλ θαη ηελ πινπνίεζε
ραιαξά ζπδεπγκέλσλ (loose coupled) αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπο. Με ηνλ
φξν loose-coupling αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηελ νπδεηεξφηεηα σο πξνο ηελ
πιαηθφξκα θαη ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο δήισζεο δηεπαθψλ.



Ζ απνδνρή θαη σξίκαλζε ηεο ηδέαο φηη ζε έλα δηθηπαθφ πεξηβάιινλ είλαη
απαξαίηεηε ε επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ γηα λα
ππάξμεη ζπλεξγαζία θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ.



πλαίλεζε ζην φηη γηα ηελ επίηεπμε ρακεινχ θφζηνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο,
ρξεηάδνληαη αλνηθηά πξφηππα βαζηζκέλα ζην δηαδίθηπν. πλεπψο, είλαη
απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ ηνπ ρψξνπ ζηελ αλάπηπμε
απηψλ ησλ πξνηχπσλ.
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Μία SOA δελ πεξηνξίδεηαη ζηα web services αλ θαη κάιινλ παξέρνπλ ην πην απιφ
ηξφπν γηα κηα ηέηνηα πινπνίεζε. πγθεθξηκέλα, επηηπγράλεηαη ε δήισζε δηεπαθψλ κε
ηε ρξήζε ηεο WSDL θαη ε αληαιιαγή κελπκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο
SOAP ρσξίο λα εηζάγεηαη πεξηνξηζκφο θαη εμάξηεζε απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε
γιψζζα ή πιαηθφξκα. Μπνξνχλ φκσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιινη ηξφπνη πνπ
επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή XML κελπκάησλ κέζσ HTTP.
Δπίζεο, ηα web services θαη ε SOA, παξφιε ηελ αλεμαξηεζία πνπ έρνπλ απφ θάζε
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, δηαθαίλεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φηη πξνθξίλνπλ
ηε γιψζζα Java σο θπζηθή επηινγή γηα θάζε πινπνίεζε. Ζ γιψζζα Java είλαη
κεηαθέξζηκε ζε πνιιά δηαθνξεηηθά κεραλήκαηα θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα.
Μπνξνχλ λα δεισζνχλ interfaces κε θαιά νξηζκέλν θαη πιήξε ηξφπν θαη δηαζέηεη
εξγαιεία γηα ζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κέζσ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
[55]
Ζ SOA είλαη έλα ζχλνιν απφ ππεξεζίεο πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Απηή ε
επηθνηλσλία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη είηε απιή αληαιιαγή δεδνκέλσλ είηε ηε
ζπλεξγαζία πνιιψλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κηαο πην ζχλζεηεο ππεξεζίαο.
Οη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (Web Services) είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε πινπνίεζε ηεο
SOA. Σα πην γλσζηά πξφηππα ησλ Web Services είλαη ηα SOAP, WSDL, UDDI, Web
Services Interoperability organization (WS-I) Specifications θαη WS-BPEL. ηελ
πεξηνρή ησλ ππνδνκψλ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ, γλσζηέο πινπνηήζεηο ηνπ ESB
(Enterprise Service Bus) είλαη νη αθφινπζεο: MULE, JBossESB, OpenESB, Oracle
ESB θαη ChainbuilderESB.

4.5 Μνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ (Data and Information
Modelling)
ην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο κε ηνλ φξν κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ (αγγι. Data
modeling) θαιείηαη ε δηαδηθαζία πεξηγξαθήο θαη αλαπαξάζηαζεο φισλ ησλ ελλνηψλ
(δεδνκέλσλ) πνπ ζπλαληηνχληαη εληφο ελφο πεδίνπ εθαξκνγήο (πνπ απνηειεί ην
πξφβιεκα ην νπνίν πξέπεη λα επηιπζεί) κε έλα κνληέιν δεδνκέλσλ. [56]
Με ηνλ φξν κνληέιν πιεξνθνξηώλ ελλνείηαη κία αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ, ζρέζεσλ,
πεξηνξηζκψλ, φξσλ θαη ιεηηνπξγηψλ κε ζθνπφ λα νξηζηνχλ ηα ζεκαζηνινγηθά
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δεδνκέλα γηα έλα επηιεγκέλν ηνκέα. Μπνξεί λα πξνζθέξεη κία ζηαζεξή θαη
νξγαλσκέλε δνκή ησλ απαηηήζεσλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθξηκέλνπ
ηνκέα. [57]
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππάξρνπλ ήδε πνιιέο πξνζπάζεηεο πνπ αθνξνχλ
ηερλνινγίεο γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ φπσο θαη πνιιά πξφηππα
ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο φπσο είλαη ην CCTS (Core Component Technical
Specification). Δπηπιένλ, ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ XML πξφηππα ηα νπνία
παξέρνπλ κία βηβιηνζήθε γεληθψλ ή εηδηθψλ XML ζρεκάησλ (XML schemas) γηα
επηρεηξήζεηο (αλεμάξηεηα απφ ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο) φπσο είλαη ηα: UBL,
xCBL, CII θαη OAGIS.
4.5.1 Core Component Technical Specification (CCTS)
Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο πξνζπάζεηαο πξνηππνπνίεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ
Οξγαληζκφ UN/CEFACT είλαη ε δεκηνπξγία ηεο κεζνδνινγίαο CCTS (Core
Components Technical Specification). Ζ κέζνδνο πξνηππνπνίεζεο πνπ εηζάγεηαη απφ
ην CCTS θαζνξίδεη κία λέα πξνζέγγηζε ζην πξφβιεκα έιιεηςεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ επηρεηξεζηαθφ
ζηίβν. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία επέιηθησλ πξνηχπσλ γηα ηελ
πξνηππνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ. [58]
4.5.2 xCBL
Σν πξφηππν xCBL αλαπηχρζεθε απφ κηα ζπλεξγαζία ησλ εηαηξηψλ Microsoft, SAP
θαη Commerce One σο κηα βαζηθή ζπιινγή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ γηα ρξήζε ζην
e-Business.
Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ xCBL:


Βαζίδεηαη ζηελ XML



Σα έγγξαθα δηαζέηνπλ ζρήκαηα δεδνκέλσλ ζε X-Schema



Γελ νξίδεη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο



Γηαζέηεη νλνκαηνινγίεο αλά πεξηνρέο ρξήζεο (functional areas) [59]
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4.5.3 Cross Industry Invoice (CII)
Μηα αλαθνίλσζε απφ ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δπξψπε
(UNECE) πεξηγξάθεη ηελ έθδνζε ελφο δηεζλνχο ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ πνπ
ζρεδηάδεηαη πξνο ρξήζε απφ ηηο βηνκεραλίεο ράιπβα, απηνθηλήησλ, ειεθηξνληθψλ,
θαζψο επίζεο θαη απφ ηνλ ιηαληθφ ηνκέα ή ην ηεισλείν θαη άιιεο θπβεξλεηηθέο αξρέο.
Σν Cross Industry Invoice (CII) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ απαξαίηεηε
θξίζηκε κάδα εζληθψλ θαη δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ θαη θπβεξλεηηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ
απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα νθέιε ηεο ηεξάζηηαο απνηακίεπζεο πνπ
πξνζθέξεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε.
Σν Cross Industry Invoice είλαη έλα ειεθηξνληθφ έγγξαθν πνπ αληαιιάζζεηαη κεηαμχ
ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ κε κηα πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία σο αίηεκα γηα ηελ πιεξσκή.
Δίλαη έλα ζεκαληηθφ έγγξαθν ινγηζηηθήο θαη έρεη λνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηνλ
απνζηνιέα θαη ην δέθηε. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο βαζηθφ
έγγξαθν γηα ηε δήισζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε Φ.Π.Α, γηα ηε δήισζε ζηαηηζηηθψλ
γηα ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην, θαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηε δήισζε εκπνξηθψλ
εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ κε ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο.
Ζ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα κεηψζεη απηφ ην θφζηνο θαηά 40%. [60]

4.5.4 Open Applications Group Integration Specification (OAGIS)
Σν Open Applications Group Integration Specification (OAGIS) είλαη κία πξνζπάζεηα
γηα παξνρή κίαο θαλνληθήο επηρεηξεζηαθήο γιψζζαο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ
πιεξνθνξηψλ. Υξεζηκνπνηεί XML σο θνηλφ αιθάβεην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
επηρεηξεζηαθψλ κελπκάησλ, θαη ηνλ εληνπηζκφ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ
(ζελάξηα) πνπ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηθνηλσλνχλ. Σν OASIS δελ είλαη
κφλν έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν επηρεηξεζηαθψλ κελπκάησλ XML πνπ είλαη
δηαζέζηκν, αιιά θηινμελεί θαη πξφζζεηεο απαηηήζεηο απφ ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο
ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο θάζεηεο νκάδεο βηνκεραλίαο. [61]
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4.6 Λνγηζκηθφ σο Τπεξεζία (Software as a Service – SaaS)
Ο φξνο Λνγηζκηθφ σο Τπεξεζία (Software as a Service – SaaS ) ή Λνγηζκηθφ σο
Cloud Τπεξεζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα λέν κνληέιν δηάζεζεο θαη
ρξήζεο ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην ινγηζκηθφ δηαηίζεηαη ζε πειάηεο πξνο
ρξήζε σο ζπλδξνκεηηθή ππεξεζία κέζσ Internet. Κάπνηεο θνξέο ην νλνκάδνπλ θαη
"on-demand software" δειαδή ινγηζκηθφ αλάινγα κε ηε δήηεζε, αθνχ ν ρξήζηεο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν φ,ηη ρξεηάδεηαη.
Σν SaaS έρεη πιένλ εδξαησζεί γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινγηζηηθψλ, ηε ζπλεξγαζία, ηε δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ
ζρέζεσλ

(Customer

relationship

management

–

CRM),

ζπζηήκαηα

ελδνεπηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ (Enterprise Resource Planning – ERP), ηηκνιφγεζεο,
δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (HRM), δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CM) θαη ηε
δηαρείξηζε ππεξεζηψλ γξαθείνπ. Σν SaaS έρεη ελζσκαησζεί ζηε ζηξαηεγηθή φισλ
ησλ θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ ινγηζκηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Με βάζε ην κνληέιν απηφ θαη ζε αληίζεζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηάζεζεο
ινγηζκηθνχ:


Ο πειάηεο δελ αγνξάδεη άδεηεο ρξήζεο (user licenses) αιιά απνθηά ην
δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζην πιαίζην ζπλδξνκήο γηα ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν.



Σν ινγηζκηθφ δε ιεηηνπξγεί ζε εμνπιηζκφ ηνπ πειάηε πνπ ζέιεη λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη, αιιά ζε εμνπιηζκφ ππνδνκήο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε
θαηάιιειν Data Center, αλήθεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο ζπλδξνκεηηθήο
ππεξεζίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ θνηλνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ
φισλ ησλ πειαηψλ ηεο ππεξεζίαο.



Ο πειάηεο κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
ινγηζκηθφ κέζσ Internet, απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή
ζηηγκή είλαη απηφ επηζπκεηφ.

Σν θφζηνο ηεο ζπλδξνκήο SaaS θαιχπηεη πιήξσο:


ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ



ηε ρξήζε ηνπ θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ ππνδνκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ
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ηηο λέεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη



δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο ηεο ζπλδξνκεηηθήο
ππεξεζίαο (π.ρ. δηελέξγεηα backup θαζεκεξηλά, ζπκπίεζε / βειηηζηνπνίεζε
βάζεο δεδνκέλσλ, ζπληήξεζε λέσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ).

Μεξηθά είδε SaaS είλαη νη επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο. Ο
θιάδνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ αληηπξνζσπεχεη ην ινγηζκηθφ πνπ βνεζά ηηο
δηάθνξεο επηρεηξήζεηο λα νινθιεξψζνπλ ηηο δηεξγαζίεο ηνπο γξήγνξα θαη κε
αθξίβεηα. Αληίζηνηρα, ε βηνκεραλία ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη ην
ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ηε
δηαρείξηζε, ζε αληίζεζε κε ηε δηαρείξηζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη
επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ εζηηάδνληαη ζπλήζσο ζε έλαλ ηχπν πξντφληνο.
Κάπνηεο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ιχζεηο είλαη νη: Cordys,
SalesForce, SaaS.com θαη Softone. [62] [63] [64]
4.6.1 Cordys
Ζ πιαηθφξκα ηεο Cordys πνπ παξέρεηαη σο ππεξεζία (Platform-as-a-Service) παξέρεη
φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ πιήξε θχθιν δσήο
γηα ην ρηίζηκν θαη ηελ παξνρή εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ Cloud. Γηαζέηεη:


Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ (aPaaS): Μηα ζχλζεηε εθαξκνγή δηαθνκηζηή γηα ηε
δεκηνπξγία κνληέινπ κε γλψκνλα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ιχζεηο γηα ην cloud,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ γηα εθαξκνγέο ζε θηλεηά



Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ (bPaaS): εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα
ηνπ Cordys BPMS θαη πξνζζέηεη κνληεινπνίεζε θαη ηελ εθηέιεζε ζε Cloud ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλφλσλ επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο, Case
Management θαη Business Activity Monitoring



Δλζσκάησζε (iPaaS): βαζηζκέλε ζηελ ελζσκάησζε ησλ πθηζηάκελσλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ



Τξνθνδόηεζε Cloud γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιέςεσλ θαη κέηξεζεσλ ησλ
ελνηθηαζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
ζπζηεκάησλ



Καηάζηεκα γηα Mashup Δθαξκνγέο (MashApps) αλαπηχρζεθε ζην Cordys
Process Factory
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Ζ Cordys πξνζθέξεη κία πιαηθφξκα, πνπ πξνζεγγίδεηαη κφλν κέζσ ελφο web
browser θαη ρηίζηεθε απφ ην κεδέλ γηα λα είλαη πξαγκαηηθά πνιχ-ελνηθηαζηή θαη λα
ππνζηεξίμεη φια ηα απαηηνχκελα κνληέια αλάπηπμεο έρνληαο σο βάζε, ηδησηηθά ή
δεκφζηα δίθηπα.[65]
4.6.2 Salesforce
Οη ιχζεηο ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (CRM) επηηξέπνπλ
ζηηο επηρεηξήζεηο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο,
ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπλδπαζκφ αλζξψπσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ. Βνεζά
ηηο επηρεηξήζεηο λα επηηχρνπλ θαη λα δηαηεξνχλ επράξηζηεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Σν
CRM απνηειεί κία ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή πνπ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα κάζνπλ
πεξηζζφηεξα γηα ηνπο πειάηεο ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ψζηε λα απνθηήζνπλ
ηηο απαξαίηεηεο δεημηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηζρπξφηεξσλ, βηψζηκσλ νηθνλνκηθψλ
ζρέζεσλ πνπ ζα σθειήζνπλ ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Με ηε
ρξήζε φισλ ησλ παξαπάλσ νη επηρεηξήζεηο γίλνληαη πειαηνθεληξηθέο.
Έλα επηηπρεκέλν CRM πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο,
αξρίδνληαο κε ηηο πσιήζεηο, αιιά θαη δηάθνξα άιια πνπ αθνξνχλ ηνλ πειάηε, φπσο ε
εκπνξία θαη ε πειαηεηαθή εμππεξέηεζε. Ζ Salesforce.com πξνζθέξεη κία ιχζε CRM
γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο… θαη πνιιά άιια. Με ην ινγηζκηθφ CRM ηεο
Salesforce πνπ πξνζθέξεηαη σο ππεξεζία θαη ηελ cloud πιαηθφξκα Force.com, είλαη
εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ησλ πειαηψλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο
ηαπηφρξνλα.
Με ηε ρξήζε ηνπ CRM ηεο Salesforce.com, ε επηρείξεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα
απηνκαηνπνηήζεη ηηο επηρεηξεκαζηηθέο δηαδηθαζίεο, λα έρεη φιν ην εξγαηηθφ δπλακηθφ
πιήξε εηθφλα ησλ πειαηψλ, λα απνθηήζεη κία πιήξε αλάιπζε θαη πξφβιεςε ησλ
πσιήζεσλ θαη ησλ θξίζηκσλ κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο, θαζψο θαη λα
παξακείλεη επηθεληξσκέλε ε επηρείξεζε ζηελ πξνκήζεηα ησλ πειαηψλ δηαηεξψληαο
φ,ηη έρεη ήδε επηηχρεη.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη ιχζεηο CRM πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Salesforce.com είλαη νη
παξαθάησ:


Λχζεηο CRM γηα Πσιήζεηο & Μάξθεηηλγθ



Λχζεηο CRM γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο



Λχζεηο CRM γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ ππνζηήξημε
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Οη CRM ιχζεηο ηεο Salesforce.com πξνζθέξνπλ κία επξεία γθάκα ραξαθηεξηζηηθψλ
θαη ιεηηνπξγηψλ, ζπκεξηιακβαλφκελεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ θαλαιηψλ,
ηεο θνηλνηηθήο δηαρείξηζεο θιπ. ζνλ αθνξά ζην βξαβεπκέλν interface, ζηελ
πξνζαξκνζκέλε εμαηνκίθεπζε θαη ζηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ δπλαηνηήησλ, ην
CRM ηεο Salesforce θαηέρεη εγεηηθή ζέζε παγθνζκίσο. [66]

4.6.3 SoftOne
Ζ SoftOne είλαη ε πξψηε ειιεληθή εηαηξία πνπ ζρεδίαζε θαη πξνηείλεη ηηο
πξσηνπνξηαθέο ππεξεζίεο κεραλνγξάθεζεο πνπ βαζίδνληαη ζην δηεζλέο κνληέιν
δηάζεζεο ινγηζκηθνχ software as a service, δειαδή, ινγηζκηθφ σο ππεξεζία.
Ζ ππεξεζία, πνπ βαζίδεηαη ζην ίδην αθξηβψο ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
εγθαηεζηεκέλν ζηελ έδξα κίαο επηρείξεζεο, απεπζχλεηαη ζε εηαηξίεο θάζε κεγέζνπο
θαη αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο S1 On Demand κπνξεί λα
γίλεη απφ νπνπδήπνηε (απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο, ην ππνθαηάζηεκα, ηε
ζπγαηξηθή, ην ζπίηη, θιπ), νπνηαδήπνηε ζηηγκή ν πειάηεο επηζπκεί.
Με ηελ εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο είλαη εθηθηφ λα μεθηλήζεη πνιχ ζχληνκα ε
θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξν-παξακεηξνπνηεκέλεο
εθαξκνγέο ηεο SoftOne. Οη εθαξκνγέο πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε
επηρείξεζεο.
Ζ ππεξεζία S1 On Demand βαζίδεηαη ζην κνληέιν ρξήζεο ινγηζκηθνχ εμ‘
απνζηάζεσο κέζσ Internet (Software as a Service ή SaaS).


Ζ επηρείξεζε έρεη δηαξθψο ζηε δηάζεζή ησλ ρεηξηζηψλ ην ινγηζκηθφ κέζσ
Internet θαη πιεξψλεη κφλν γηα ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε ζπλδξνκή.



Ζ ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ε εγθαηάζηαζε ησλ αλαβαζκηζκέλσλ
εθδφζεσλ, ε δηαξθήο δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ππνρξεψζεηο ηνπ παξφρνπ
θαη είλαη εμαζθαιηζκέλεο.



Σν ινγηζκηθφ αλήθεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο θαη παξαδίδεηαη πξνο
ρξήζε ζηνπο πειάηεο, δειαδή, ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο ππεξεζίαο.



O ζπλδξνκεηήο (θαη ν θάζε ρεηξηζηήο μερσξηζηά) ζπλδέεηαη κε ηε βάζε
δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ (ηηο) εθαξκνγή(εο) δίλνληαο ηελ ειεθηξνληθή
ηνπ δηεχζπλζε θαη ηνλ θσδηθφ αζθαιείαο ηνπ. Έηζη, κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε
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απφ νπνπδήπνηε θη αλ βξίζθεηαη, αξθεί λα έρεη πξφζβαζε ζην Internet. Σα
νθέιε απηήο θαη κφλν ηεο δπλαηφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά.


Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ππνζηεξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο ζπλδξνκήο
απφ πνιπκνξθηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο
ππνζηήξημεο.



Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλδξνκήο κπνξεί λα είλαη εηήζηα ή αθέξαην πνιιαπιάζην
κελφο γηα ηελ ππεξεζία S1 On Demand. ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο
ζπλδξνκήο ηα θαηαρσξεκέλα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα ζηελ επηρείξεζε, καδί
κε αληίγξαθν ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ψζηε λα κπνξεί λα
αμηνπνηήζεη ηα θαηαρσξεκέλα δεδνκέλα ηεο.

Ζ ππεξεζία S1 On Demand παξέρεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Interworks, ην κνλαδηθφ
Microsoft Incubation Center γηα ηελ Διιάδα θαη ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο. [67]

4.7 Σερλνινγίεο ζπκπαγνχο θαη θηλεηήο επηθνηλσλίαο (Compact and
mobile communication technologies)
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έρεη γίλεη πνιχ ζεκαληηθή πξφνδνο ζηα
κέζα επηθνηλσλίαο θαη εηδηθά ζηηο θηλεηέο θαη θνξεηέο ζπζθεπέο. Καηλνηνκηθά
ηειεπηθνηλσληαθά πξφηππα θαη πξσηφθνιια φπσο είλαη ην WAP, ην GPRS θαη ην Imode έρνπλ βνεζήζεη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ κε ην
δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, θαηλνχξγηα πιαίζηα αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ φπσο ηα
αθφινπζα Microsoft .NET Compact Framework θαη Java Micro Edition έρνπλ
βνεζήζεη ζηελ εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο
ζπζθεπέο.

4.7.1 Wireless Application Protocol (WAP)
Σν WAP (Wireless Application Protocol) είλαη έλα αλνηρηφ δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζσ
ηνπ νπνίνπ ρξήζηεο αζχξκαησλ ζπζθεπψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη
ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν
πξσηφθνιιν WAP αλαπηχρζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ WAP Forum πνπ απαξηίδεηαη
απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο νξγαληζκνχο.
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Ζ βηνκεραλία ησλ αζχξκαησλ ζπζθεπψλ αλέπηπμε ηελ ηδέα ηνπ WAP. Ο ζηφρνο
απηνχ ηνπ standard είλαη λα κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ Internet ζε
αζχξκαηεο ζπζθεπέο, φπσο είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα (mobile phones).


Σα αξρηθά WAP ζεκαίλνπλ Wireless Application Protocol, δει. Πξσηφθνιιν
Αζχξκαησλ Δθαξκνγψλ.



Σν WAP είλαη έλα πξσηφθνιιν εθαξκνγήο επηθνηλσληψλ (application
communication protocol).



Σν WAP ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα έρνπκε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη
πιεξνθνξίεο.



Σν WAP έρεη θιεξνλνκεζεί απφ ηα standards ηνπ Internet.



Σν WAP πξννξίδεηαη γηα θνξεηέο ζπζθεπέο φπσο είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα.



Σν WAP είλαη έλα πξσηφθνιιν πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα micro browsers.



Σν WAP δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο web εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο
ζπζθεπέο.



Σν WAP ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ζήκαλζεο (mark-up language) WML θαη
φρη ηελ HTML.



Ζ WML είλαη νξηζκέλε ζαλ κηα εθαξκνγή ηεο XML 1.0.

Σν Πξσηφθνιιν WAP απνηειεί ην θνξπθαίν ζηάληαξη γηα ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ
ζε αζχξκαηεο ζπζθεπέο, φπσο είλαη ηα ςεθηαθά θηλεηά ηειέθσλα.
Σν WAP standard βαζίδεηαη ζηα Internet standards (HTML, XML θαη TCP/IP).
Απνηειείηαη απφ κηα πξνδηαγξαθή (specification) ηεο γιψζζαο WML, απφ κηα
πξνδηαγξαθή (specification) ηεο γιψζζαο WMLScript θαη απφ κηα πξνδηαγξαθή
(specification) ηνπ Wireless Telephony Application Interface (WTAI).
Σν WAP δεκνζηεχζεθε απφ ην WAP Forum, πνπ ηδξχζεθε ην 1997 απφ ηηο εηαηξείεο
Ericsson, Motorola, Nokia θαη Unwired Planet. Σα κέιε ηνπ Forum αληηπξνζσπεχνπλ
ηψξα πάλσ απφ ην 90% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαζψο επίζεο
θαη

θνξπθαίνπο

παξφρνπο

infrastructure,

software

developers

θαη

άιινπο

νξγαληζκνχο.
Γηα λα ρσξέζεη ζε κηα κηθξή αζχξκαηε ζπζθεπή, ην WAP ρξεζηκνπνηεί έλαλ κηθξφ
θπιινκεηξεηή (Micro Browser).
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Έλαο κηθξφ θπιινκεηξεηήο είλαη έλα κηθξφ θνκκάηη ινγηζκηθνχ (software) πνπ έρεη
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε πιηθφ (hardware), κλήκε θαη CPU. Μπνξεί λα εκθαλίζεη
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε κηα απζηεξή γιψζζα ζήκαλζεο (mark-up
language), πνπ απνθαιείηαη WML15 (Wireless Markup Language).
Ο κηθξφ θπιινκεηξεηήο κπνξεί επίζεο λα δηεξκελεχζεη (interpret) κηα κεησκέλε
έθδνζε (version) ηεο JavaScript, πνπ απνθαιείηαη WMLScript. [68]
Σν WAP σο ηερλνινγία ππνζρφηαλ ζηνπο ρξήζηεο γξήγνξεο θαη εχθνιεο ζπλδέζεηο
κε ηζηνζειίδεο ηνπ Internet, θαζψο θαη ηε δηάζεζε αλαξίζκεησλ πξνζσπηθψλ
(personalized) ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Χζηφζν, ε κέρξη ηψξα πξαθηηθή εθαξκνγή
ηνπ -θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο- απνδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ αθφκε πνιιά
πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ.
Σν WAP δελ είλαη κηα ηερλνινγία πνπ ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ θαζηεξσκέλν
ηξφπν πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ. Σν WAP δελ
ελδείθλπηαη γηα πνιχσξν "ζεξθάξηζκα" ζην Γίθηπν. Δίλαη κηα ηερλνινγία πνπ
θαζηζηά ηηο αζχξκαηεο-θηλεηέο ζπζθεπέο ζε ρξήζηκα, πξνζσπηθά "εξγαιεία", κέζσ
ησλ νπνίσλ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζε δηάθνξεο
ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζίεο, ελψ απηνί βξίζθνληαη ελ θηλήζεη.
Μέζσ ηνπ WAP ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ζέκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ,
φπσο εηδήζεηο πάζεο θχζεσο θαη ιήςε-απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,
θαζψο θαη λα επηδνζεί ζε online αγνξέο, λα επηιέμεη θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα, λα
αγνξάζεη εηζηηήξηα γηα ζπλαπιίεο, λα ηζεθάξεη ηα δξνκνιφγηα αεξνπνξηθψλ πηήζεσλ,
λα επηιέμεη παθέηα ηαμηδηψλ θ.ιπ. [69]

4.8 πκπεξάζκαηα
Αθνχ

κειεηήζεθαλ

πξνζαλαηνιηζκέλεο

πξνζεθηηθά
ζηε

νη

ζπλεξγαζία,

Πιαηθφξκεο
νη

θαη

νη

Αξρηηεθηνληθέο

πξσηνβνπιίεο

επηρεηξεζηαθήο

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ε κνληεινπνίεζε θαη Γηαρείξηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ
15

Σα αξρηθά WML ζεκαίλνπλ Wireless Markup Language, δει. Αζχξκαηε Γιψζζα ήκαλζεο. Δίλαη
κηα γιψζζα ζήκαλζεο πνπ έρεη θιεξνλνκεζεί απφ ηελ HTML, αιιά πνπ βαζίδεηαη ζηελ XML θαη έηζη
είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απζηεξή απφ ηελ HTML. Ζ WML ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε
ζειίδεο πνπ λα κπνξνχλ λα εκθαληζζνχλ ζ‘ έλαλ θπιινκεηξεηή WAP. Οη ζειίδεο ηεο WML
απνθαινχληαη DECKS θαη ηα Decks δεκηνπξγνχληαη ζαλ έλα ζχλνιν απφ CARDS. [86]
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δηαδηθαζηψλ, νη ππνδνκέο ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ θαη νη ππεξεζηνζηξαθείο
αξρηηεθηνληθέο, ε κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ην ινγηζκηθφ σο
ππεξεζία θαζψο θαη νη ηερλνινγίεο ζπκπαγνχο θαη θηλεηήο επηθνηλσλίαο,
παξαηεξείηαη πσο νη λέεο ηερλνινγίεο πξνζεγγίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα, φιεο νη πξσηνβνπιίεο πνπ γίλνληαη έρνπλ σο βαζηθφ θαλφλα ηε
ζπλεξγαζία ησλ δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ θαη φιν απηφ γίλεηαη κέζα απφ ηνλ
αλεξρφκελν θιάδν ηνπ cloud computing.
πσο πξνθχπηεη, ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζε
λα πινπνηεζεί κέζσ κίαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο βαζηζκέλε ζε SOA,
ε νπνία ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αγνξάδνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ
ρξεηάδνληαη σο SaaS.
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5. Γηεξεύλεζε ηνπ Υπνθείκελνπ Θεζκηθνύ Καλνληζηηθνύ
Πιαηζίνπ γηα ηε Λεηηνπξγία πιαηθόξκαο ζύλζεζεο θαη
παξνρήο ππεξεζηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ
Μεηά ηε κειέηε ησλ αλαγθψλ ησλ ΜΜΔ θαη ηελ Αλάιπζε Σερλνινγηθνχ Δπηπέδνπ,
απηφ πνπ κέλεη λα κειεηεζεί είλαη ην ππνθείκελν Θεζκηθφ Καλνληζηηθφ Πιαίζην ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ ππφινηπε ΔΔ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ παξαθάησ αλαιχνληαη νη Νφκνη:


2672/1998/14,



3979/2011

Καζψο θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα:


150/2001 θαη



39/2001

5.1 Νφκνο 2672/1998 Αξζξν 14: Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθά
κέζα (ηειενκνηνηππία – ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν)
1. Δπηηξέπεηαη ε δηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ
Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή κεηαμχ απηψλ θαη ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη
ελψζεσλ πξνζψπσλ κε ηειενκνηνηππία θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξίδνληαη:
•

Χο ηειενκνηνηππία, ε πηζηή αλαπαξαγσγή απφ απφζηαζε εγγξάθσλ κε ηελ
βνήζεηα θαηάιιεισλ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ.

•

Χο ηειενκνηφηππν, ην ιακβαλφκελν αληίγξαθν ζηελ ηεξκαηηθή ζπζθεπή
ιήςεο.

•

Χο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ην ζχζηεκα απνζηνιήο θαη ιήςεο κελπκάησλ
κέζσ δηθηχνπ απφ θαη πξνο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ ρξεζηψλ.

•

Χο κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ε πιεξνθνξία, ην θείκελν ή αξρείν
δεδνκέλσλ ή άιιν έγγξαθν πνπ κεηαδίδεηαη κε ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ.
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•

Χο ςεθηαθή ππνγξαθή, ε ςεθηαθήο κνξθή ππνγξαθή ζε δεδνκέλα ή ινγηθά
ζπζρεηηδφκελε κε απηά, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ππνγξάθνληα σο
έλδεημε απνδνρήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, εθφζνλ ε ελ ιφγσ
ππνγξαθή:
•

πλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα.

•

Σαπηνπνηεί ηνλ ππνγξάθνληα

•

Γεκηνπξγεί κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ππφ ηνλ
έιεγρν ηνπ θαη

•

πλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία αλαθέξνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα
κπνξεί λα απνθαιπθζεί νπνηαδήπνηε επαθφινπζε αιινίσζε ησλ ελ ιφγσ
δεδνκέλσλ

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε έγγξαθσλ κε
ηειενκνηνηππία εθαξκφδνληαη ζηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη απφ φξγαλα ησλ
ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ή απφ θπζηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ελψζεηο
πξνζψπσλ θαη ηδίσο ζηηο απνθάζεηο, ζηηο γλσκνδνηήζεηο, ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζηηο
βεβαηψζεηο, ζηα εξσηήκαηα, ζηηο αηηήζεηο, ζηηο κειέηεο, ζηα πξαθηηθά, ζηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζηα ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα, ζηηο έγγξαθεο εηζεγήζεηο, θαζψο
θαη απαληήζεηο
4. Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1, δηαθηλνχληαη κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κελχκαηα πνπ έρνπλ σο
πεξηερφκελν γλσκνδνηήζεηο, εξσηήκαηα, αηηήζεηο, απαληήζεηο, εγθπθιίνπο, νδεγίεο,
εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα θαη
έγγξαθεο εηζεγήζεηο. Καηά ηνλ παξαπάλσ ηξφπν δηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ
απηψλ θαη ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κελχκαηα πνπ
έρνπλ σο πεξηερφκελν αηηήζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζρεηηθέο απαληήζεηο.
5. Γηα ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ηειενκνηνηππία ή κελπκάησλ κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν πξνο θπζηθά πξφζσπα, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ελψζεηο
θπζηθψλ πξνζψπσλ απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ κπνξνχλ, κε ηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε ηνπο ή ην δηαθηλνχκελν
κήλπκα λα δειψζνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο σο πξνο ην κέζν ηεο απάληεζεο. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηεθκαίξεηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα ηε δηαθίλεζε ηεο
απάληεζεο κε ην ίδην κέζν.
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6. Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξαθψλ 3 θαη 4 εμαηξνχληαη:
•

Σα απφξξεηα έγγξαθα θαη ελ γέλεη εθείλα ησλ νπνίσλ θσιχεηαη ε ρνξήγεζε
αληηγξάθσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο

•

Σα έγγξαθα ηα νπνία πεξηέρνπλ επαίζζεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία αηφκσλ
απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.

•

Οη αηηήζεηο, πξνζθνξέο θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε, ζηνπο δηαγσληζκνχο ή
δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκφζησλ έξγσλ, κειεηψλ, πξνκεζεηψλ, παξνρήο
ππεξεζηψλ ή ζε άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχληαη
βάζεη πξνθήξπμεο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ή ηελ
νηθεία πξνθήξπμε ή πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο.

•

Σα έγγξαθα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ε ππνβνιή
ηνπο ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, θαζψο θαη έγγξαθα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο

•

Σα πάζεο θχζεσο απνδεηθηηθά είζπξαμεο

•

Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ, πνπ
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη εθδίδνληαη εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ, δχλαηαη λα εμαηξνχληαη θαη άιιεο θαηεγφξηεο εγγξάθσλ,
εθφζνλ εηδηθνί ιφγνη επηβάιινπλ ηελ εμαίξεζε απηή.

7. Αλ ε επηδησθφκελε απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηαθίλεζε
αθνξά έγγξαθα ή κελχκαηα, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ή εμαηξνχληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε
ππεξεζία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθψο ηνλ ελδηαθεξφκελν.
8. Οη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κε ηειενκνηνηππία δε ραξηνζεκαίλνληαη. Αλ γηα ηε
ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ή αιινχ είδνπο βεβαίσζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή
παξάβνινπ, ηέινπο ή άιινπ πνζνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ ηα ζρεηηθά
παξαζηαηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ. ηελ πεξίπησζε
απηή δελ είλαη δπλαηή ε απνζηνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή ηεο βεβαίσζεο κε
ηειενκνηνηππία.
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9. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην κεραληθφ κέζν (ηειενκνηνηππηθή
ζπζθεπή) κε ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη ην έγγξαθν, πξέπεη λα αθήλεη επθξηλέο
απνηχπσκα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο ζπζθεπήο απνζηνιήο. Σν
απνηχπσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ θιήζεο ηεο ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο
ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα απνζηνιήο θαζψο
θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο.
10. Σα έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηνπο
ηδηψηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κε ηειενκνηνηππηθή ζπζθεπή, πξέπεη
απαξαηηήησο, λα ζπλνδεχνληαη ζην θχιιν απνζηνιήο.
11. Πξνθείκελνπ ηα έγγξαθα λα απνζηέιινληαη απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ην
θχιιν απνζηνιήο πξέπεη λα πεξηέρεη:
•

Σνλ πιήξε ηίηιν θαη ηε δηεχζπλζε ηεο απνζηέιινπζαο ππεξεζίαο

•

Σα ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηειιφκελνπ έγγξαθνπ,
φπσο ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο εθδνχζαο ππεξεζίαο, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο.

•

Σνλ αξηζκφ ζειίδσλ ηνπ απνζηειιφκελνπ έγγξαθσλ θαη

•

Σν

νλνκαηεπψλπκν,

ηελ

ηδηφηεηα,

ηνλ

αξηζκφ

ηειεθψλνπ

θαη

ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο, θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ρεηξηζηή
12. Πξνθείκελνπ γηα έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηδηψηε, ην θχιιν απνζηνιήο
πξέπεη λα πεξηέρεη:
•

Σν νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ
θαη, εθφζνλ ππάξρεη, ηεο ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ, πνπ ππνγξάθεη ην έγγξαθν θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο.

•

Σνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ ηνπ απνζηειιφκελνπ έγγξαθνπ θαη

•

Σελ ππνγξαθή ηνπ απνζηνιέα

Αλ ην έγγξαθν απνζηέιιεηαη απφ λνκηθφ πξφζσπν, ην θχιιν απνζηνιήο πξέπεη λα
πεξηέρεη θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε πεξίπησζε δ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.
13. Σα εηζεξρφκελα κε ηειενκνηνηππία ζηηο ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ 1 έγγξαθα
πξσηνθνιινχληαη κε ηελ εκεξνκελία θαη θαηά ηε ζεηξά ιήςεο ηνπο. Με απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαζνξίδεηαη ν
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ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θαη ηήξεζεο ηνπ εληαίνπ πξσηνθφιινπ γηα ηα έγγξαθα πνπ
πεξηέρνληαη ζηελ ππεξεζία, είηε θαηαηίζεληαη ζε απηήλ είηε απνζηέιινληαη κε ην
ηαρπδξνκείν ή ηειενκνηνηππία.
14. Σα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 10 σο θαη 12 ζηνηρεία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ
κεηαβηβαδνκέλνπ κε ηειενκνηνηππία εγγξάθνπ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ιεθζεί πιήξσο
θαη επθξηλψο, εθηφο αλ ν παξαιήπηεο δεηήζεη ηελ εθ λένπ απνζηνιή ηνπ ζε εχινγν
ρξφλν.
15. Σα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο πξέπεη λα πεξηέρνπλ, ηνπιάρηζηνλ, ηε δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απνζηνιέα θαη ιήπηε, ηνλ πιήξε ηίηιν

ηεο

απνζηέιινπζαο ππεξεζίαο, ηα ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
απνζηειιφκελνπ κελχκαηνο, ην νλνκαηεπψλπκν, ηελ ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ
ηειεθψλνπ ηνπ ρεηξηζηή. Αλ ζην κήλπκα πξνζαξηψληαη αξρεία δεδνκέλσλ,
αλαγξάθεηαη ν ραξαθηήξαο θαη ηα ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ.
16. Σα κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηδηψηεο, θπζηθά, ή λνκηθά πξφζσπα ή
ελψζεηο πξνζψπσλ, πξέπεη λα πεξηέρνπλ ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία, ηε
δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ή ηεο έδξαο, ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη
ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ απνζηέιιεη ην κήλπκα. Σν
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 15 ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.
17. Σν κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πεξηέιζεη ζην ιήπηε,
εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε. Αλ ην νηθείν ζχζηεκα ηνπ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε επηβεβαίσζε ηεο ιήςεο
ηνπ κελχκαηνο ν παξαιήπηεο ηνπ, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηνλ απνζηνιέα
ππνρξενχηαη ζηελ παξαπάλσ επηβεβαίσζε.
Ζ απνζηνιή κελχκαηνο κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή δελ ζπλεπάγεηαη έλαξμε
πξνζεζκηψλ άζθεζεο δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ, έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη έλδηθσλ
κέζσλ.
18. ε θάζε ππεξεζία πνπ δηαζέηεη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε νξίδεηαη ππεχζπλνο γηα ηε
ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηε δηαθίλεζε ησλ κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ο ππεχζπλνο ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία θαη πξφζθνξα
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κέηξα γηα ηελ παξεκπφδηζε ζηελ πξφζβαζε θαη ρξήζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο
ηνχην αηφκσλ.
19. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Μεηαθνξψλ
θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο,
δηαθίλεζεο, δηαρείξηζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, νη πξνυπνζέζεηο
παξνρήο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, νη ηερληθνί θαλφλεο γηα
ηελ θαηάξηηζε, ηελ Απνζηφιε, ηε δηαηήξεζε, ηελ αληηγξαθή θαη ηελ αλαπαξαγσγή
ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηελ εγγχεζε αθεξαηφηεηαο, δηάζεζεο
θαη δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην κήλπκα θαζψο θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Με ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα κπνξεί λα θαζνξίδνληαη θαη νη
θαηεγφξηεο κελπκάησλ ηα νπνία έρνπλ ηζρχ θαη ρσξίο λα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
20. Με ην αλσηέξσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα ή άιιν κεηαγελέζηεξν, πνπ εθδίδεηαη κε
πξφηαζε ησλ ίδησλ Τπνπξγψλ, κπνξεί λα επεθηείλεηαη ε δηαθίλεζε κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. ή
κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θπζηθψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δηθαίνπ ζε φιεο ή
νξηζκέλεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηεγφξηεο
εγγξάθσλ. Ζ επέθηαζε απηή επηηξέπεηαη κφλν ζε κελχκαηα πνπ θέξνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή, ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
21. Σν ηειενκνηφηππν έρεη ηελ ηζρχ ηνπ κεηαβηβαδνκέλνπ εγγξάθνπ, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο θαη ηεξείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ
άξζξν.
22. Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή επηθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο, θαη
ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σν κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ θέξεη ςεθηαθή
ππνγξαθή ζχκθσλα κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξαγξάθνπ 19 έρεη ηελ
απνδεηθηηθή ηζρχ έγγξαθνπ θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο
θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο.
23. Δθφζνλ ηα δηαθηλνχκελα κε ηειενκνηνηππία έγγξαθα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε δηαηήξεζε αξρείσλ, πέξαλ ηελ δηεηίαο, ε
νηθεία ππεξεζία ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ αξρεηνζέηεζε θαη επηθπξσκέλσλ
απφ ηελ ίδηα θσηνηππηθψλ αληηγξάθσλ θαη παξαιακβαλφκελσλ ηειενκνηφηππσλ.
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24. Σα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αξρεηνζεηνχληαη ειεθηξνληθψο θαη
δηαηεξνχληαη γηα φζν ρξφλν πξνβιέπνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε δηαηήξεζε
αξρείσλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ
αξρεηνζέηεζε ησλ κελπκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
25. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη δχν (2) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
άξζξνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.[70]

5.2 Νφκνο 3979/2011: Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο
δηαηάμεηο
Ο λφκνο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πξνδηαγξάθεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
πινπνίεζε

ελφο

πιαηζίνπ

γηα

ηελ

παξνρή

ειεθηξνληθψλ

ππεξεζηψλ

κε

εκπιεθφκελνπο ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηνπο Πνιίηεο θαη ηηο
Δπηρεηξήζεηο. Γειαδή πξνδηαγξάθεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ειεθηξνληθά κέζα ηεο
Κπβέξλεζεο (government, g), ησλ επηρεηξήζεσλ (business, b) θαη ησλ πνιηηψλ
(citizens, c). πλνπηηθά, νη ζρέζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη θαη σο g2g, g2b, g2c.
5.2.1 Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ


Ζ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηε ρξήζε
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη κε ηελ θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο
ζπλαιιαγήο ζε θάζε δεκφζην θνξέα.



Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί δξαζηηθά ε γξαθεηνθξαηία.



Ζ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηθέξεη δξαζηηθή κείσζε ησλ
δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πθίζηαληαη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο θαηά ηηο
ζπλαιιαγέο ηνπο κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.



Ζ κείσζε εκθάληζεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη ε εδξαίσζε ζρέζεο
εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα.



Ζ Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ Αλάπηπμεο.

102

Παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: Αλάιπζε Σερλνινγηθνχ Δπηπέδνπ θαη Καλνληζηηθνχ
Πιαηζίνπ ζε Διιάδα θαη ΔΔ



Ζ Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηαπηφρξνλε
αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη ε επίηεπμε ηνπ ηξίπηπρνπ «επειημία,
ηαρχηεηα, πνηφηεηα» κε αζθάιεηα ζηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ιεηηνπξγία
ησλ θνξέσλ.

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη:


ζηελ

ειεθηξνληθή

επηθνηλσλία

θαη

αληαιιαγή

δεδνκέλσλ

κεηαμχ

θπζηθψλ/λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ δεκφζησλ θνξέσλ (δηάζηαζε ηεο
ελδνδηνηθεηηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαζψο θαη ζηελ
παξαγσγή ειεθηξνληθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ).


ηε δεκφζηα πιεξνθνξία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηή
πξέπεη λα γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ρξήζηκε θαη
αμηνπνηήζηκε γηα λα δηεπθνιχλεη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο.



ηε δπλαηφηεηα ησλ θνξέσλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά
πξφζσπα πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπο (πνιίηεο, επηρεηξήζεηο ή άιινπο
θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο).



ε δεηήκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο ηεο
ηδησηηθφηεηαο.



ε ζέκαηα φπσο νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο (e-payments) θαη απηεπάγγειηε
αλαδήηεζε αξρείσλ θαη εγγξάθσλ θ.α.



ε ζέκαηα αλνηθηήο πξφζβαζεο ζε δεκφζηα δεδνκέλα.

Ο λφκνο δεκηνπξγεί έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηε
δεκφζηα δηνίθεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεη έλλνηεο, θαηαγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο
ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, πξνδηαγξάθεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ
δεκνζίνπ γηα ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, δίλεη δηθαηψκαηα ζηνπο
πνιίηεο ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηε
ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ξπζκίδεη ζέκαηα
απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ειεθηξνληθψλ αληηγξάθσλ, αξρείσλ θαη πξσηνθφιινπ,
θαζψο θαη ζέκαηα απζεληηθνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ
ζηειερψλ ηνπ δεκνζίνπ, νη νπνίνη θαη ζηελ νπζία ζα θιεζνχλ λα εθαξκφζνπλ ην λέν
απηφ πιαίζην.
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Οη αιιαγέο γηα ηνπο Πνιίηεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο:


Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο, ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ, δειψζεσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ.



Ζιεθηξνληθή Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.



Ζιεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν ζην νπνίν ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα παξαθνινπζεί
ηελ πνξεία ηεο ππνζέζεσο πνπ ηνλ αθνξά θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.



Πιαίζην γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο Πιεξσκέο.



Πξφζβαζε ζε ρξήζηκε θαη νξγαλσκέλε πιεξνθνξία κέζσ ησλ δηθηπαθψλ
ηφπσλ.



Θεζκνζεηείηαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο εγγξαθήο γηα πξφζβαζε ζε
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.



Πξνβιέπεηαη ε λνκηθή θαη απνδεηθηηθή ηζρχο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ.



Διεχζεξε Γηάζεζε Γεκφζησλ Γεδνκέλσλ.



Θεζκνζεηείηαη ε δηαξθήο ζπκκεηνρή ζηε βειηίσζε ιεηηνπξγηψλ θαη
ππεξεζηψλ.

Οη αιιαγέο γηα ηνπο Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ:


Θεζκηθφ πιαίζην λα παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο.



Θεζκνζεηεκέλε δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ.



Οη δηθηπαθνί ηφπνη φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη πιένλ
νξγαληθφ ηκήκα ηεο δνκήο ηνπ θνξέα πνπ ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά.



Γηαηεξνχλ κεηξψα ζηα νπνία θαηαγξάθνπλ ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ ηνπο,
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο θνξείο γηα ηελ απφ θνηλνχ
παξνρή ππεξεζηψλ.



Γηαηεξνχλ ειεθηξνληθά αξρεία.



Λακβάλνπλ κέηξα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.



Λεηηνπξγνχλ θαηλνηφκεο ππεξεζίεο (π.ρ. πξσηφθνιιν ζην νπνίν νη πνιίηεο ζα
βιέπνπλ ηελ πνξεία ηεο αηηήζεσο – ππνζέζεψο ηνπο).



Δίλαη ζπκκέηνρνη ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπο.



Τπνζηεξίδνληαη κε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ άκεζε απινχζηεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηνπο θαη αλάπηπμε αζθαιψλ G2G ππεξεζηψλ, ζηελ ππεξεζία ηνπ
πνιίηε, αλαηξψληαο ηελ απαίηεζε γηα παξαγσγή έληππνπ «πηζηνπνηεηηθνχ».
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5.2.2 Άμνλεο παξεκβάζεσλ θαη απνηειέζκαηα εθαξκνγήο

5.2.2.1Γηθαηώκαηα θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ γηα ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο
Ο λφκνο αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα θπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ
Γηθαίνπ (πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ) λα ζπλαιιάζζνληαη ειεθηξνληθά κε θνξείο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο, εηζάγνληαο ζεκαληηθέο, θαηλνηφκεο θαη ζε ζρέζε κε ην επξσπατθφ
θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ, ξπζκίζεηο πνπ εληζρχνπλ ην επίπεδν πξνζηαζίαο, φπσο ε
ππνρξέσζε

φζσλ

πιεξνθνξηαθά

θνξέσλ

ζπζηήκαηα

ζρεδηάδνπλ,
θαη

ππεξεζίεο

δηακνξθψλνπλ
ειεθηξνληθήο

ή

πξνκεζεχνληαη

δηαθπβέξλεζεο

λα

αμηνινγνχλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ (privacy impact assessment) θαη ε πξφβιεςε φηη θαηά ην ζρεδηαζκφ
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, ν ζρεδηαζκφο, ε δηακφξθσζε θαη ε πξνκήζεηα
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα
γίλνληαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηε – ζπληαγκαηηθή θαη λνκνζεηηθή – επηηαγή γηα
πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (privacy by design) θαη ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο
ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επεμεξγαζία
φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα .

ε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εηδηθά γηα ζθνπνχο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (άξζξν _ 8) ηα πξφζσπα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηε
ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ήδε γλσζηνπνηήζεη ζε θνξείο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηηο κειινληηθέο, ειεθηξνληθέο ή κε, ζπλαιιαγέο κε απηνχο, αιιά
πξνβιέπεηαη ε παξνρή ηεο ελεκεξσκέλεο ζπγθαηάζεζεο ηνπο (Informed consent). Ζ
πεξαηηέξσ ρξήζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο ή γηα
ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζίζηαηαη δπλαηή είηε επί ηε βάζεη ηεο
αλσλπκνπνίεζεο, είηε, εθφζνλ ηα δεδνκέλα δελ αλσλπκνπνηνχληαη, επί ηε βάζε ηεο
έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.
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Χο κέηξν πνπ δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ηηο
επηηαγέο ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη θαη‘ απνηέιεζκα κε ηελ
ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζψπσλ πξνβιέπεηαη ν νξηζκφο κέινπο ηεο ΟΓΔ
πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 36 σο εζσηεξηθφ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαζήθνλ ηε κέξηκλα γηα ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ
ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ πεξηγξάθνληαη ζην λφκν γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηνλ λ. 2472/97.
Με ηε ζέζπηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα εηζάγεηαη ε αξρή ηεο ινγνδνζίαο (accountability) πνπ ζπγθαηαιέγεηαη
ζηηο βαζηθέο επηινγέο ηνπ ππφ αλαζεψξεζε θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

5.2.2.2 Γηθηπαθνί ηόπνη θνξέσλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, δηάζεζε δεκόζηαο
πιεξνθνξίαο θαη αλνηρηά δεκόζηα δεδνκέλα
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ησλ θνξέσλ γίλεηαη πιένλ νξγαληθφ ηκήκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νη θνξείο νθείινπλ λα παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθνξία πξνο
ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Δηδηθφηεξα:


Καηνρπξψλεηαη ε ειεχζεξε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζε ζηνπο
δηθηπαθνχο ηφπνπο.



Παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ θνξέα, ηδίσο κε
ηε δηακφξθσζε εηδηθνχ ρψξνπ γηα ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ ή ηε δηάζεζε
ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο επηθνηλσλίαο.



Καζίζηαηαη πξνζηηή ε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο αιιά
θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ δηεπθνιχλεη ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεσλ.



Γηαηίζεληαη ζε επεμεξγάζηκε θαη δεθηηθή πεξαηηέξσ ρξήζεο κνξθή
ππνδείγκαηα αηηήζεσλ, δειψζεσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη
ζπλαιιαγή ρξεζηψλ κε ηνπο θνξείο.



Οη θνξείο εγγπψληαη ηελ εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ
πνηφηεηα θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηνπλ ψζηε λα
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γλσξίδεη ν πνιίηεο κε βεβαηφηεηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
ιακβάλεη.


Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ειεχζεξε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
δηαζέηνπλ απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.



Δηζάγεηαη ππνρξέσζε επξεηεξίαζεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ θαηαιφγνπ θαη
αλαδήηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ.

5.2.2.3 Ηιεθηξνληθά έγγξαθα, αληίγξαθα θαη αξρεία
Ο λφκνο εηζάγεη θαη νξγαλψλεη ην πιαίζην γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ,
ζχληαμε θαη ηήξεζε εγγξάθσλ θάζε είδνπο θαζψο θαη ηε δηαθίλεζε, δηαβίβαζε,
θνηλνπνίεζε θαη αλαθνίλσζε απηψλ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή κεηαμχ
απηψλ θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη Ν.Π.Η.Γ. κε ρξήζε ΣΠΔ (άξζξν 12).
Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα ηα νπνία θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ πνπ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, έρνπλ
ηελ ίδηα λνκηθή θαη απνδεηθηηθή ηζρχ κε ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηδηφρεηξε ππνγξαθή
θαη ζθξαγίδα.
Κάζε ειεθηξνληθφ έγγξαθν ζα θέξεη ρξνλνζήκαλζε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη
δπλαηή ε επηβεβαίσζε ηεο πξνέιεπζήο ηνπ.
Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία έθδνζεο αληηγξάθνπ γίλεηαη πην επέιηθηε θαη γηα ηε
κέγηζηε δπλαηή δηεπθφιπλζε ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,
πξνβιέπεηαη φηη δελ απαηηείηαη επηθχξσζε αληηγξάθνπ φηαλ ην έγγξαθν έρεη
παξαρζεί απφ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεξείηαη απφ απηφλ ή άιινλ θνξέα,
εθφζνλ είλαη δπλαηή ε επηβεβαίσζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηζρχνο ηνπο κε ρξήζε ΣΠΔ.
Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά θαη ηελ ηαρχηεξε
δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ή επηθχξσζε επηκέξνπο
αξρείνπ ηεο εθάζηνηε δηαδηθαζίαο ή ππφζεζεο θαζψο θαη ε ηήξεζε ειεθηξνληθψλ
αξρείσλ θάζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (άξζξν 15).
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5.2.2.4 Ηιεθηξνληθό πξσηόθνιιν
Κάζε θνξέαο ηεξεί ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ζην νπνίν ζα θαηαρσξίδνληαη πξάμεηο
φπσο ε έθδνζε, παξαιαβή, θνηλνπνίεζε, δηαβίβαζε εγγξάθσλ, ηα νπνία είηε
εθδίδνληαη απφ απηφλ είηε βξίζθνληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ζην πιαίζην
ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε δηνηθεηηθή
πξάμε ή ελέξγεηα δηεθπεξαηψλεηαη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν
(άξζξν 16). Μεηά ηελ θαηαρψξηζε ηνπ εγγξάθνπ, ν ζπλαιιαζζφκελνο ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη κέζα απφ θαηάιιειε on-line θφξκα γηα ηελ πνξεία ηεο
ππφζεζεο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εηζάγεηαη κηα λέα ζπληζηψζα γηα ελίζρπζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη, θπξίσο, κηα βαζηθή παξάκεηξνο
εηζδνρήο απφιπηα δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ πξηλ ηελ δηεθπεξαίσζε κηαο δηνηθεηηθήο
δηαδηθαζίαο ή ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο.

5.2.2.5 Ηιεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμύ θνξέσλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, θπζηθώλ θαη
λνκηθώλ πξνζώπσλ
Ζ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θπζηθψλ
πξνζψπσλ ή Ν.Π.Η.Γ. πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ησλ ελ ιφγσ
πξνζψπσλ ή κεηά απφ ηελ παξνρή ξεηήο ζπγθαηάζεζή ηνπο.


Σφζν ε ίδηα ε αίηεζε ή ζπγθαηάζεζε φζν θαη ηπρφλ αλάθιεζή ηνπο κπνξνχλ
λα δηαβηβαζηνχλ θαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη
νη ξπζκίζεηο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο
(απζεληηθνπνίεζε) ψζηε λα πξνθχπηεη κε αζθάιεηα ε ηαπηφηεηα ηνπ
ππνβάιινληνο ηελ αίηεζε, ζπγθαηάζεζε ή αλάθιεζε.



εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα επηθνηλσλνχλ θαη
ζπλαιιάζζνληαη κε θπζηθά πξφζσπα θαη Ν.Π.Η.Γ. θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο
αζθάιεηαο πνπ πεξηέρνληαη ζην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο (άξζξν 27 λ. 3731/2008) ή ζηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ
εθάζηνηε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
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5.2.2.6 Ηιεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ, δειώζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ
Σα θπζηθά πξφζσπα θαη Ν.Π.Η.Γ. – δηα ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο – κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν αηηήζεηο, δειψζεηο, βεβαηψζεηο, λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη πξνζθνξέο γηα
ζπκκεηνρή ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο εθφζνλ πιεξνχληαη νη θαηά πεξίπησζε
πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ αλαγλσξηζηηθψλ θαη δηαπηζηεπηεξίσλ,
ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο) θαη ηεο
πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηνπ θνξέα ( άξζξν 23).

Με ζηφρν ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο
ησλ θνξέσλ δεκφζηνπ ηνκέα κε θπζηθά πξφζσπα θαη Ν.Π.Η.Γ., εάλ ηα έγγξαθα απηά
(π.ρ. αηηήζεηο, δειψζεηο, δηθαηνινγεηηθά) ηεξνχληαη ήδε ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ή κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνβιέπεηαη απηεπάγγειηε
αλαδήηεζή ηνπο απφ ηνλ ίδην ην θνξέα ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη. Σν θπζηθφ
πξφζσπν ή Ν.Π.Η.Γ. πνπ επηθνηλσλεί ή ζπλαιιάζζεηαη κε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
κπνξεί λα αηηεζεί ηελ αλαδήηεζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ βεβαηψλνληαο κε ππεχζπλε
δήισζε ηελ αθξίβεηα ησλ αλαγξαθφκελσλ ή βεβαηνχκελσλ ζε απηά ζηνηρείσλ –
δεδνκέλσλ.

5.2.2.7 Ηιεθηξνληθέο πιεξσκέο
ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ
πιεξσκψλ ζε φιν ην εχξνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα απφ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ – ρξήζηε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
σο δηθαηνχρνπ ή νθεηιέηε ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε δηελέξγεηαο
ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ πξνβιέπεηαη φηη ε ζπλαιιαγή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε
απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο ηεο
ηαπηφηεηάο ηνπ (απζεληηθνπνίεζεο) είηε κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ
(ΚΔΠ) θαη ησλ Δληαίσλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο (ΔΚΔ) θαζψο θαη ησλ Διιεληθψλ
Σαρπδξνκείσλ (ΔΛΣΑ).
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5.2.2.8 Νέεο νξγαλσηηθέο δνκέο
Με ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ
λφκνπ κε ζπληνληζκέλν ηξφπν πξνβιέπεηαη :


Ζ ζχζηαζε Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε θάζε
Τπνπξγείν, ζηηο νπνίεο ζα ππάγνληαη φιεο νη πθηζηάκελεο νξγαληθέο κνλάδεο,
ησλ νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ηελ
ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηελ απινχζηεπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
(άξζξν 34)



Ζ ζπγθξφηεζε Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο –
απνηεινχκελε απφ Πξντζηάκελνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ή εθπξνζψπνπο απηψλ – κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαζψο θαη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε δξάζεσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ελ γέλεη ησλ εξγαζηψλ ηεο
Δπηηξνπήο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία δηθηπαθνχ ηφπνπ ππφ ηελ επνπηεία ηεο
Γεληθήο

Γηεχζπλζεο

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (άξζξν 35)


Ζ ζπγθξφηεζε Οκάδαο Γηνίθεζεο Έξγνπ (ΟΓΔ) ζε θάζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα πνπ ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε δηαδηθαζηηθή, νξγαλσηηθή θαη ηερληθή
ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. Μάιηζηα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε (βι.
2.2.1), θάζε νκάδα νξίδεη έλα απφ ηα κέιε ηεο σο εζσηεξηθφ ππεχζπλν
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ν νπνίνο κεξηκλά γηα ηε
ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε
ησλ αξρψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην λφκν γηα ηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηνλ λ. 2472/97



Με ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξνγελέζηεξσλ ξπζκίζεσλ γηα ην Σερληθφ
Γλσκνδνηηθφ

πκβνχιην

επηθαηξνπνηνχληαη

νη

αξκνδηφηεηέο

ηνπ,

αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα γηα ζπκβνιή ηνπ ζπιινγηθνχ απηνχ νξγάλνπ ζην
ζεζκηθφ πιαίζην ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξα ζηα ζέκαηα
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (άξζξν 37).
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5.2.2.9 Κνηλή ρξήζε ππνδνκώλ, ππεξεζηώλ ΣΠΔ θαη δεδνκέλσλ
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί ε
ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο θνξέσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη
απνδνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Με ηνλ λφκν γηα
ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε:


Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα θνηλή ρξήζε ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ ΣΠΔ θαη
δεδνκέλσλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά
θαη ζηε δξαζηηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη
εμαηξνχληαη απφ ηελ θνηλή απηή ρξήζε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ρξεζηψλ
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.



Πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε κεηξψνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ
ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ, ηνπ ινγηζκηθνχ

θαζψο θαη ησλ θαηεγνξηψλ

αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή ηεξνχλ νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα. ην κεηξψν πεξηιακβάλνληαη φιεο νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά
κε ηηο άδεηεο ρξήζεο/εθκεηάιιεπζεο θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.


Γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ θαη ελίζρπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο
δξάζεο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
ππνρξενχηαη λα εμεηάδεη κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν ηε δηαζεζηκφηεηα
ινγηζκηθνχ, ππνδνκψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη
ελ γέλεη ΣΠΔ ζε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα θνηλήο
ρξήζεο απηψλ πξηλ απφ ηελ πξνκήζεηα, αλαβάζκηζε ή επηθαηξνπνίεζε ηνπο.



ε θάζε ζχκβαζε κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ ινγηζκηθνχ γηα
ινγαξηαζκφ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη φηη ην
πξφγξακκα ινγηζκηθνχ πνπ παξαδίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηνλ θνξέα ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα πεξηιακβάλεη ηνλ πεγαίν θψδηθα θαη ηελ αλαγθαία
ηεθκεξίσζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
θαηαρσξίδνληαη ζην κεηξψν.



Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεηεξίνπ πιεξνθνξηψλ θαη πξντφλησλ
ινγηζκηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ
πξντφλησλ ινγηζκηθνχ πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ.
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5.2.2.10 Γίθηπν Γεκόζηνπ Σνκέα
Γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ
θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ θαη αηηεκάησλ γηα ηελ παξνρή θαη πξνκήζεηα ησλ
ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
δεκηνπξγείηαη εληαίν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη
πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ «Γίθηπν Γεκφζηνπ Σνκέα»,
ην νπνίν ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ εληάζζνληαη νη θνξείο ηνπ
ΤΕΔΤΞΗ θαη εληφο ηξηκήλνπ φινη νη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σν
Τπνπξγείν

Δζσηεξηθψλ,

Απνθέληξσζεο

θαη

Ζιεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο

ζπγθεληξψλεη ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, αμηνινγεί ηηο
ζρεηηθέο αλάγθεο, πξνβαίλεη ζε νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπο θαη θξνληίδεη γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ ή δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ
επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο.

5.2.2.11 πκκεηνρηθή δηαξθήο βειηίσζε ππεξεζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ ηνπ δεκνζίνπ
ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πξνβιέπεηαη ε
δπλαηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ επηθνηλσλνχλ ή ζπλαιιάζζνληαη κε θνξείο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα λα δηαηππψλνπλ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ
ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηδίσο φζσλ παξέρνληαη
κε ρξήζε ΣΠΔ.
Με ηε ξχζκηζε απηή επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζηελ
πξνζπάζεηα γηα ζπλερή βειηίσζε ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο ησλ
θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ζθνπφ ηε ζπλερή δηάδξαζε κεηαμχ πνιηηψλ θαη
θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε ζπλδηακφξθσζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ
ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα απνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
ησλ ρξεζηψλ ππφ φξνπο απνδνηηθήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.

5.2.2.12 Αλαβάζκηζε θαη Βειηίσζε Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ θαη ησλ ΔΚΔ
ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ πξνζδηνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπ.
ΔΑΖΓ θαη ηνπ εθάζηνηε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ νη ππεξεζίεο ή νη θαηεγνξίεο
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ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη κέζσ
ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) θαη ησλ Δληαίσλ Κέληξσλ
Δμππεξέηεζεο (ΔΚΔ). ηφρνο είλαη ε ζηαδηαθή κεηάβαζε ησλ ΚΔΠ σο θέληξσλ
νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε,
ηα ΚΔΠ ζα κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. [71]

5.2.3 Σν πεξηερφκελν ηνπ Νφκνπ
Παξαθάησ αλαιχεηαη ν Νφκνο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε φπσο είρε
αλαξηεζεί γηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 2011.

5.2.3.1 Σν ρέδην Νόκνπ γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη Λνηπέο Γηαηάμεηο
Δμνηθνλφκεζε κέρξη 4 δηο επξψ, θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη κείσζε ηεο
δηαθζνξάο ππφζρεηαη ν λένο λφκνο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πνπ
θαηαηέζεθε ζηηο 27/04 ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Μεηά ηε «Γηαχγεηα», ηνλ
«Καιιηθξάηε» θαη ηελ «Ζιεθηξνληθή Γηαβνχιεπζε» ν λφκνο γηα ηελ «Ζιεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε», πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ρξνλνδηάγξακκα κε «δξάζεηο άκεζεο
πξνηεξαηφηεηαο» απνηειεί ην επφκελν κεγάιν βήκα αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο
ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ θξάηνπο κε ηνπο πνιίηεο, ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο άιινπο θνξείο.

5.2.3.2 Άξζξν 1 Αληηθείκελν/θνπόο ηνπ λόκνπ
Αληηθείκελν ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη:
1. ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ
ηδησηηθνχ δηθαίνπ (εθεμήο ΝΠΗΓ) λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε
ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ (εθεμήο ΣΠΔ) θαη
2. ε ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εληφο
ηνπ πιαηζίνπ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο
άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο.
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5.2.3.3 Άξζξν 2 Πεδίν εθαξκνγήο
1) Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ν λφκνο απηφο εθαξκφδεηαη
1. σο πξνο ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ, φπσο ε έθδνζε πξάμεσλ απφ
θνξείο

ηνπ

δεκφζηνπ

ηνκέα

κε

ρξήζε

πιεξνθνξηαθψλ

θαη

επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ,
2. σο πξνο ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα
3. σο πξνο ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη παξνρή ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
θαη ησλ θπζηθψλ ή/θαη ΝΠΗΓ .
4. σο πξνο ηελ πξφζβαζε ησλ θπζηθψλ ή ΝΠΗΓ ζε δεκφζηα ειεθηξνληθά
έγγξαθα θαη ηε δηάζεζή ηνπο γηα πεξαηηέξσ ρξήζε
2) Ο λφκνο απηφο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηεο έθδνζεο ή
δηεθπεξαίσζεο πξάμεο ή ελέξγεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο ή ηεο ζπλαιιαγήο
πξαγκαηνπνηείηαη κε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. ηελ πεξίπησζε απηή
εθαξκφδεηαη ζε εθείλα ηα ζηάδηα ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο, επηθνηλσλίαο ή
ζπλαιιαγήο, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.

5.2.3.4 Άξζξν 3 Οξηζκνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ λννχληαη σο
Αξρή Δγγξαθήο Υπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: ε νληφηεηα πνπ είλαη
αξκφδηα γηα ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο
ηαπηφηεηαο ελφο πξνζψπνπ πνπ αηηείηαη εγγξαθή ζε θάπνηα ειεθηξνληθή ππεξεζία.
Αξρή Πηζηνπνίεζεο: ε νληφηεηα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε(λ) (ηερληθή) δηαρείξηζε
ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσή ηνπο.
Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ: έλα νξγαλσκέλν πιαίζην απφ έλλνηεο,
αληηιήςεηο, αξρέο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, ηερληθέο θαη κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα λα
πξνζηαηεπζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (Π), αιιά θαη ην
ζχζηεκα νιφθιεξν, απφ θάζε ζθφπηκε ή ηπραία απεηιή.
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Αζθάιεηα Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ – ΤΠΔ: ε αζθάιεηα ηεο
ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ησλ Π, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ
(ππν) ζπζηεκάησλ ηνπ.
Αζθάιεηα Πιεξνθνξηώλ/δεδνκέλσλ: ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη,
επεμεξγάδνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Π.
Απζεληηθνπνίεζε: ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία είλαη ρξήζηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηα δηαπηζηεπηήξηα πνπ θαηέρνπλ, θαη κε ηελ νπνία
αλαγλσξίδεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη ε νξζφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ελφο πξνζψπνπ ή
θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο.
Γηαπηζηεπηήξηα: ερέγγπα πνπ παξνπζηάδεη ην πξφζσπν πνπ είλαη ρξήζηεο
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ ηαπηφηεηά
ηνπ.
Δγγξαθή: ε δηαδηθαζία πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δήισζε ηεο βνχιεζεο λα γίλεηαη ρξήζε
κηαο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηελ ππνβνιή ηπρφλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαη λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ηελ παξνρή αλαγλσξηζηηθψλ.
Δπξεηεξίαζε: ε δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα ηελ ηαρεία αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη
δεδνκέλσλ ζε έλα αξρείν ή ζπιινγή πιεξνθνξίαο θαη εγγξάθσλ.
Ηιεθηξνληθό γξαθείν: ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, ηεο νπνίαο ε θαηνρή θαη
δηαρείξηζε αλήθεη ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε απηφλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο.
Ηιεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ: Σν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ
ζηελ θαηαρψξηζε, πξσηνθφιιεζε, νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε θαη ζπληήξεζε ησλ
δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο θνξείο δεκφζηνπ ηνκέα ή
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ πεξηήιζαλ ζε απηνχο απφ ηξίηνπο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη
κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ/ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ.
Ηιεθηξνληθό έγγξαθν : θάζε κέζν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ππνινγηζηηθφ –
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθφ, καγλεηηθφ ή άιιν ηξφπν, γηα εγγξαθή,
απνζήθεπζε, παξαγσγή ή αλαπαξαγσγή ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ
άκεζα, φπσο επίζεο θαη θάζε καγλεηηθφ, ειεθηξνληθφ ή άιιν πιηθφ, ζην νπνίν
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εγγξάθεηαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, εηθφλα, ζχκβνιν ή ήρνο, απηνηειψο ή ζε
ζπλδπαζκφ, εθφζνλ ηα κέζα θαη ηα πιηθά απηά επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο ή
πξννξίδνληαη ή είλαη πξφζθνξα λα απνδείμνπλ γεγνλφηα πνπ έρνπλ έλλνκε ζεκαζία.
Ηιεθηξνληθή πιεξσκή: θάζε νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ζπλαιιαγή πνπ δηελεξγείηαη
ειεθηξνληθά θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απφδεημεο ηεο δηελέξγεηαο απηήο, αλεμάξηεηα
απφ ην κέζν πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
Ηιεθηξνληθό πξσηόθνιιν: Ζιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν είλαη ην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα πνπ εμππεξεηεί ηε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη δηαλνκή ησλ δηαθηλνχκελσλ
εγγξάθσλ κε φπνην κέζν θη αλ απηά παξάγνληαη, θαηαρσξίδνληαη ή δηαθηλνχληαη.
Ηιεθηξνληθή

ηαπηόηεηα/ηαπηνπνίεζε: νπνηνδήπνηε κέζν ή κέζνδνο πνπ

ρξεζηκνπνηεί ην πξφζσπν πνπ είλαη ρξήζηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
γηα ηε δήισζε θαη αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε
κηα ειεθηξνληθή ππεξεζία.
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: θάζε κήλπκα κε θείκελν, θσλή, ήρν ή εηθφλα πνπ
απνζηέιιεηαη κέζσ δεκφζηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ, ην νπνίν κπνξεί λα
απνζεθεχεηαη ζην δίθηπν ή ζηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ παξαιήπηε έσο φηνπ
παξαιεθζνχλ απφ απηφλ.
Ηιεθηξνληθή ππνγξαθή: δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία είλαη
ζπλεκκέλα ζε άιια ειεθηξνληθά δεδνκέλα ή ζπζρεηίδνληαη ινγηθά κε απηά θαη ηα
νπνία ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο.
Πηζηνπνηεηηθό: ειεθηξνληθή βεβαίσζε, ε νπνία ζπλδέεη δεδνκέλα επαιήζεπζεο
ππνγξαθήο κε έλα άηνκν θαη επηβεβαηψλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.
Πνιηηηθή Αζθάιεηαο: δήισζε πνπ πεξηγξάθεη ηηο ζηξαηεγηθέο, επηινγέο,
πξνηεξαηφηεηεο, δηαδηθαζίεο θαη κέηξα ηεο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, αζθάιεηαο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ θαη αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. Με ηε δήισζε απηή θαζνξίδνληαη νη
ξφινη, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο ελφο εθάζηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
επηιεγκέλσλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο.
Πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή: ειεθηξνληθή ππνγξαθή, πνπ πιεξνί ηνπο εμήο
φξνπο: α) ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ ππνγξάθνληα, β) είλαη ηθαλή λα θαζνξίζεη
εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο, γ) δεκηνπξγείηαη κε κέζα
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ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν θαη δ)
ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κπνξεί
λα εληνπηζζεί νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε αιινίσζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ.
Ταπηνπνίεζε: ε δηαδηθαζία δήισζεο ηαπηφηεηαο απφ ην ρξήζηε ζηηο ππεξεζίεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Υπεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο: ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ
παξαγσγή, δηαθίλεζε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη (ειεθηξνληθψλ) εγγξάθσλ
θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή/θαη ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε

ζπλαιιαγψλ

κε

απηνχο

κε

ρξήζε

πιεξνθνξηαθψλ

θαη

επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ.
Υπεξεζία ρξνλνζήκαλζεο: νξίδεηαη ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ηεθκεξίσλ γηα
έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ηα
δεδνκέλα απηά ππήξραλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Φνξείο δεκόζηνπ ηνκέα: νη θξαηηθέο αξρέο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, απηνηειείο
δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, αλεμάξηεηεο θαη
ξπζκηζηηθέο δηνηθεηηθέο αξρέο, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα 16 θαη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ./
Δλαιιαθηηθά: Οη θξαηηθέο αξρέο, θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, απηνηειείο δεκόζηεο
ππεξεζίεο, λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, αλεμάξηεηεο θαη ξπζκηζηηθέο
δηνηθεηηθέο αξρέο, νη θνξείο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα όπσο νξίδνληαη ζηνλ λ.
3861/10/ λ. 3812/09. θαη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξώηνπ θαη δεπηέξνπ
βαζκνύ.
Φξήζηεο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο: ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Χο
ρξήζηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λννχληαη θαη νη ππάιιεινη θαη
ιεηηνπξγνί ησλ θνξέσλ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.

16

Απηή είλαη ε δηαηχπσζε πνπ αθνινπζεί ν λ. 3844/10 (πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο)
«ιεο νη αξκφδηεο αξρέο, φπσο ππεξεζίεο Τπνπξγείσλ, Πεξηθεξεηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ,
αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο, ή ππεξεζίεο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα…»
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Φξνλνζήκαλζε: αιιεινπρία ραξαθηήξσλ ή ζηνηρεία πνπ δειψλνπλ κε αζθάιεηα ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη ιάβεη ρψξα κία πξάμε ή ελέξγεηα.

5.2.3.5 Άξζξν 4 Γεληθέο αξρέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
1. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ θαη ηηο ππεξεζίεο θη
εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο λνκηκφηεηαο,
ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
2. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ θαη ηηο ππεξεζίεο θη
εθαξκνγέο

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ

παξφληα λφκν, κεξηκλψληαο γηα ηελ αζθάιεηα, (θαη ηε δηαζεζηκφηεηα) ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ πξφζβαζε
ζε απηέο. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο Κεληξηθήο Γηαδηθηπαθήο
Πχιεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη, θαηά πεξίπησζε, άιισλ ππιψλ ή ηφπσλ
πξφζβαζεο πνπ νξίδνληαη εηδηθά. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

θαη ηνπ

εθάζηνηε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ πξνζδηνξίδνληαη θάζε θνξά νη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο

πνπ

παξέρνληαη

κέζσ

ησλ

Κέληξσλ

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (εθεμήο ΚΔΠ), ηεο Κεληξηθήο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, άιισλ ππιψλ ή ηφπσλ
πξφζβαζεο πνπ νξίδνληαη εηδηθά.
3. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη

ηελ

απζεληηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ πνπ
παξάγνπλ, θαηαρσξίδνπλ, ηεξνχλ ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δηαρεηξίδνληαη θαη
ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ
αλαηεζεί ζε απηνχο.
4. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δηακνξθψλνπλ ηελ πιεξνθφξεζε θαη
επηθνηλσλία θαη ελ γέλεη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαηά
ηξφπν, ψζηε απηέο λα είλαη θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε, λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα
εληζρχνπλ ηελ ηζφηεηα σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο
θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πξφζβαζεο νξηζκέλσλ
νκάδσλ ή αηφκσλ.
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5. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε
δηακφξθσζε

θαη

πξνκήζεηα

ησλ

αληίζηνηρσλ

πιεξνθνξηαθψλ

θαη

επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε γλψκνλα
ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηε δπλαηφηεηα
αμηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ απηά.
6. Οη θνξείο δεκνζίνπ ηνκέα δηαζθαιίδνπλ φηη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ ππνζηεξίδεη θαη
ελζαξξχλεη, ηδίσο κε ηερληθά κέζα θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κνξθψλ
αδεηψλ ρξήζεο, ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ
πεξαηηέξσ ρξήζε απηήο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.

5.2.3.6 Άξζξν 5 Γεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ
1. Κάζε θνξέαο δεκφζηνπ ηνκέα ππνρξενχηαη λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί
δηθηπαθφ ηφπν κε ηηο θαηάιιειεο εθαξκνγέο, ηδίσο γηα ηελ ππνβνιή
αλαθνξψλ, δειψζεσλ θαη αηηήζεσλ απφ ηα ζπλαιιαζζφκελα κε απηή θπζηθά
πξφζσπα ή ΝΠΗΓ. Ζ ππνρξέσζε απηή εθπιεξψλεηαη θαη κε απιή θηινμελία
ζρεηηθήο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα ηζηνζειίδαο ζε δηθηπαθφ ηφπν πνπ
δηαρεηξίδεηαη ηεξαξρηθά πξντζηακέλε ή επνπηεχνπζα απηήο αξρή, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη δηαηίζεηαη εκθαλψο δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε
ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα.
2. Ο δηθηπαθφο ηφπνο νθείιεη λα παξέρεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηε
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ ΝΠΗΓ κε ηνλ
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδίσο

κε ηε δηάζεζε ηεο δηεχζπλζεο

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηε δηακφξθσζε εηδηθνχ ρψξνπ γηα ηε
δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ θάζε ελδηαθεξφκελνπ.
3. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ηεξεί δηθηπαθφ ηφπν κεξηκλά γηα ηελ
εγθπξφηεηα, λνκηκφηεηα, αθεξαηφηεηα, αθξίβεηα θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο ηα ζπλαιιαζζφκελα κε ηνλ
θνξέα θπζηθά ή ΝΠΗΓ έρνπλ πξφζβαζε κε ρξήζε ΣΠΔ.
4. Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνζδηνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηα εξγαιεία
ηήξεζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο δεκνζηφηεηαο, ηεο
πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
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ην δηθηπαθφ ηφπν πεξηιακβάλεηαη αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππεπζχλνπ
ηήξεζεο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο απηψλ.
5. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ, νη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ
δεκηνπξγνχληαη θαη ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ
παξαγξάθσλ είλαη ηφπνη ειεχζεξεο θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο. Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζ.Γ. / ελαιιαθηηθά:
Με απφθαζε ηνπ εθάζηνηε θαζ΄χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ πξνζδηνξίδνληαη νη
φξνη θαη ηα εξγαιεία ηήξεζεο δηθηπαθνχ ηφπνπ απφ έλαλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, νη εηδηθφηεξνη

φξνη ρξήζεο, ε πνιηηηθή αζθάιεηαο, ε πνιηηηθή

πξνζηαζίαο ηδησηηθφηεηαο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ
αλαθέξεηαη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ
νπνίσλ πξνΐζηαηαη ή επνπηεχεη.

5.2.3.7 Άξζξν 6 Πιεξνθνξηαθέο ππνρξεώζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ
πξνβιέπνληαη σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα θαη ηελ επεμεξγαζία θαη
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηεξνχλ νη θνξείο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα θαη σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ λ. 3448/06 «Γηα ηελ πεξαηηέξσ
ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ
αξκνδηφηεηαο

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ,

Γεκφζηαο

Γηνίθεζεο

θαη

Απνθέληξσζε» (ΦΔΚ 57 Α‘/15.03.2006), νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
νθείινπλ λα δεκνζηνπνηνχλ θαη λα θαζηζηνχλ πξνζηηέο, ηδίσο ζηνπο
δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ ή δηαζέηνπλ. ε
απηέο ζπγθαηαιέγνληαη: α) ε βαζηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα εθάζηνηε
πεδία αξκνδηφηεηάο ή δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, β) πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ππεξεζίεο ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ρξήζε
ΣΠΔ γ) θάζε άιιε πιεξνθνξία, ε πξφζβαζε ζηελ νπνία δηεπθνιχλεη ηελ
άζθεζε δηθαησκάησλ ή ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο.
2. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δηαζέηνπλ ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο θαη
έγγξαθα ζε επεμεξγάζηκε, κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα, κνξθή. Οη θνξείο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα νθείινπλ ηδίσο λα δηαζέηνπλ ζε επεμεξγάζηκε, κε
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απηνκαηνπνηεκέλα κέζα, κνξθή ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπο ηα
ππνδείγκαηα-θείκελα αηηήζεσλ, δειψζεσλ, παξαζηαηηθψλ πνπ είλαη αλαγθαία
γηα ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ή ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ησλ
ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηνχο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε ζρεηηθή επηθνηλσλία
ή ζπλαιιαγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειεθηξνληθφ ή κε ηξφπν.
3. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εγγπψληαη ηελ εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ πνπ αλαξηνχλ ή θνηλνπνηνχλ πξνο αλάξηεζε
ζηελ Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ
γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη
πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη, αλαθνηλψλνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κπνξνχλ ειεχζεξα λα
κεηαθνξηψλνληαη, λα πξνζθηψληαη, λα απνζεθεχνληαη, λα ηπγράλνπλ
επεμεξγαζίαο, λα δηαδίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξαηηέξσ ππφ ηνλ φξν
φηη κλεκνλεχεηαη θαηάιιεια ε πεγή ηνπο θαη δελ εκθαλίδνληαη σο
πξσηφηππεο πιεξνθνξίεο, εάλ έρνπλ ππνζηεί κεηαηξνπέο.
5. Οη πεξηνξηζκνί θαη νη φξνη ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ πνπ
αλαξηψληαη πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη θαηά ζαθή θαη εκθαλή ηξφπν ζην
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ
πεξηνξηζκψλ θαη ησλ φξσλ ρξήζεο πξέπεη λα είλαη άκεζα θαη επρεξψο
αλαγλσξίζηκεο.
6. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ επξεηεξίαζε
θαη ηεθκεξίσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαζέηνπλ, φπσο θαη γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ θαηαιφγνπ, αλαδήηεζεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο αίηεζεο θαη
δηάζεζεο πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
5.2.3.8 Άξζξν 7 Γεληθέο αξρέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
1. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα παξέρνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο κε ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ηδησηηθφηεηαο.
2. Ο ζρεδηαζκφο, ε δηακφξθσζε θαη ε πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα γίλεηαη, ιακβάλνληαο
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ππφςε ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάγθε
δηακφξθσζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηξφπν ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε επεμεξγαζία φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
3. Καηά ην ζρεδηαζκφ, δηακφξθσζε θαη πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ
επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ.

5.2.3.9 Άξζξν 8 Γηθαηώκαηα ησλ πξνζώπσλ ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ζθνπνύο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
1. Πεξαηηέξσ ρξήζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζηαηηζηηθνχο
ιφγνπο ή γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ επηηξέπεηαη είηε κε
αλσλπκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ είηε κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηνλ λ. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ηζρχεη.
2. Δθφζνλ ηα θπζηθά πξφζσπα επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηα αθνξνχλ θαη έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ζε θνξείο
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα κειινληηθέο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο
θνξείο απηνχο παξέρνπλ πξνο ηνχην ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζή ηνπο κεηά
απφ ελεκέξσζε γηα ηηο ελδερφκελεο κειινληηθέο ρξήζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο
πνπ επηδηψθνληαη, ηνπο απνδέθηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ θαζψο θαη
ηελ χπαξμε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο.
3. Με πξάμε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα
νξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πξνζψπσλ θαη
ηελ παξνρή ηεο ζπγθαηάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.
4. Οη δεκφζηεο αξρέο δελ επηηξέπεηαη λα εμαξηνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηε ζπγθαηάζεζε ησλ πξνζψπσλ γηα ηελ
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ ηα αθνξνχλ είηε γηα ζηαηηζηηθνχο
ζθνπνχο θαη γηα ζθνπνχο βειηίσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ είηε γηα
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην κέιινλ

122

Παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: Αλάιπζε Σερλνινγηθνχ Δπηπέδνπ θαη Καλνληζηηθνχ
Πιαηζίνπ ζε Διιάδα θαη ΔΔ

5.2.3.10 Άξζξν 9 Γηθαίσκα πξόζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ
ηνκέα.
Καζέλαο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ
πξφζβαζε ζηα έγγξαθα φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
N.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
φπσο ηζρχεη, αθνξά θαη ζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ
παξφληα λφκν. Δθφζνλ αζθείηαη ην θαηά ην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε έγγξαθα πνπ ηεξνχληαη ειεθηξνληθά απφ θνξέα
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
παξφληνο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο κε
ρξήζε ΣΠΔ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο
ξχζκηζεο.

5.2.3.11 Άξζξν 10 Γηθαίσκα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο – Γηθαίσκα ρξήζεο
ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ
1. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ή εμαηξέζεσλ, ηα θπζηθά πξφζσπα
θαη ηα ΝΠΗΓ έρνπλ δηθαίσκα λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε
ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε ΣΠΔ θαη ηδίσο λα θάλνπλ ρξήζε
ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ
λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, λα ιακβάλνπλ θαη
λα δίδνπλ πιεξνθνξίεο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα, λα
θαηαζέηνπλ αηηήζεηο, δειψζεηο, δηθαηνινγεηηθά ή άιια έγγξαθα θαη λα
ιακβάλνπλ δηνηθεηηθά ή άιια έγγξαθα πνπ απεπζχλνπλ ζε απηά νη θνξείο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα.
2. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ηα ΝΠΗΓ
έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέγνπλ κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη ηξφπσλ
επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ επηινγή
ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ή/θαη ζπλαιιαγήο δειψλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο
επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο κε ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη κπνξεί λα
κεηαβιεζεί απφ ην ζπλαιιαζζφκελν κε ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
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πξφζσπν ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ππάξμεη έγθαηξε
θαη ζαθήο δήισζε ηεο κεηαβνιήο ηεο πξνεγνχκελεο επηινγήο. Οη ππάιιεινη
θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηδίσο νη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ επηθνπξνχλ
θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν πνπ αδπλαηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ γηα
ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή ηνπ κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
3. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ επηθνηλσλεί ή ζπλαιιάζζεηαη κε θπζηθά
πξφζσπα ή ΝΠΗΓ κπνξεί, ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, λα κεηαβάιιεη ηνλ
ηξφπν επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο, εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη απφ επηηαθηηθέο
νξγαλσηηθέο αλάγθεο θαη ηα ζπλαιιαζζφκελα κε

απηφλ

πξφζσπα

ελεκεξψλνληαη εγθαίξσο θαη ζαθψο γηα ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ
επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο.
4. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί, λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηθνηλσλία ή
ζπλαιιαγή κε ρξήζε ΣΠΔ σο κνλαδηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο ή ζπλαιιαγήο,
εθφζνλ απεπζχλεηαη ή/θαη ζπλαιιάζζεηαη κε ΝΠΗΓ, ελψζεηο πξνζψπσλ ή
θπζηθά πξφζσπα πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, ησλ ηερληθψλ-νηθνλνκηθψλ
δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ηεθκαίξεηαη φηη έρνπλ
πξφζβαζε ζε ΣΠΔ θαη ζηε ρξήζε απηψλ.

5.2.3.12 Άξζξν 11 Έθδνζε ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ
1. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ επηηξέπεηαη ε ζχληαμε θαη ηήξεζε
εγγξάθσλ θάζε είδνπο θαζψο θαη ε δηαθίλεζε, δηαβίβαζε, θνηλνπνίεζε θαη
αλαθνίλσζε απηψλ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή κεηαμχ απηψλ θαη
ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ΝΠΗΓ θαη ε έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κε
ειεθηξνληθφ ηξφπν/ ρξήζε ΣΠΔ.
2. Απφ ηε δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη ε ζχληαμε θαη
ηήξεζε εγγξάθσλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν απαγφξεπζε
ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ.
3. Αλ ε επηδησθφκελε απφ θπζηθφ πξφζσπν ή ΝΠΗΓ ή απεπζπλφκελε ζε απηά
πξάμε αθνξά έγγξαθα, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα

ππνρξενχηαη λα

ελεκεξψλεη ζρεηηθψο θαη εγθαίξσο κε ηνλ εθάζηνηε πιένλ πξφζθνξν ηξφπν
ηνλ ελδηαθεξφκελν.
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5.2.3.13 Άξζξν 12 Κύξνο θαη απνδεηθηηθή ηζρύο ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ
1. Σα ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη απφ φξγαλν θνξέα ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα θαη θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή (ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ
νξγάλνπ) πνπ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγείηαη
απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο έρνπλ ηελ ίδηα λνκηθή θαη
απνδεηθηηθή ηζρχ κε ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηδηφρεηξε ππνγξαθή θαη
ζθξαγίδα.
2. Σα ειεθηξνληθά δηνηθεηηθά έγγξαθα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ρξνλνζήκαλζε.

5.2.3.14 Άξζξν 13 Ηιεθηξνληθά αληίγξαθα
1. Αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ παξάγνληαη κε ΣΠΔ έρνπλ ηζρχ αθξηβνχο
αληηγξάθνπ, εθφζνλ α) ην πξσηφηππν ειεθηξνληθφ ή έληππν/έγραξην έγγξαθν
βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή άιινπ θνξέα ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξηζεο, ηεο ςεθηνπνίεζεο,
ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο εθηχπσζεο θαζίζηαηαη δπλαηή ε ηαχηηζε
πξσηνηχπνπ θαη ειεθηξνληθνχ αληηγξάθνπ θαη β) ην αληίγξαθν θέξεη
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη αζθαιή ρξνλνζήκαλζε.
2. Ζ εθηχπσζε εγγξάθνπ κε ρξήζε ΣΠΔ επέρεη ζέζε αθξηβνχο αληηγξάθνπ,
εθφζνλ επηθπξψλεηαη απφ δεκφζηα αξρή πνπ δχλαηαη λα ειέγρεη ηελ ηαχηηζε
πξσηνηχπνπ θαη εθηππσκέλνπ εγγξάθνπ αληηγξάθνπ. Γελ απαηηείηαη
επηθχξσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θπζηθφ πξφζσπν ή ΝΠΗΓ πνπ
ζπλαιιάζζεηαη κε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα βεβαηψλεη κε ππεχζπλε δήισζε
ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε έγγξαθν πνπ έρεη παξαρζεί ή
ηεξείηαη απφ ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.
3. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα ςεθηνπνηεί ή λα αλαπαξάγεη κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν έληππα/έγραξηα έγγξαθα πνπ εθδίδεη ή άιια δεκφζηα θαη
ηδησηηθά έγγξαθα πνπ θαηέρεη ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο θαη λα πηζηνπνηεί ηελ ηαχηηζε πξσηνηχπνπ θαη αθξηβνχο ειεθηξνληθνχ
(ςεθηαθνχ) αληηγξάθνπ, βεβαηψλνληαο ηελ αθεξαηφηεηα θαη απζεληηθφηεηά
ηνπ.
4. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο πξσηφηππσλ έληππσλ/έγραξησλ εγγξάθσλ κεηά
ηελ παξαγσγή ςεθηνπνηεκέλνπ ηζφθπξνπ αληηγξάθνπ ζην πξσηφθνιιν
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θαηαζηξνθήο κλεκνλεχνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγσγή
θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ ηζφθπξνπ αληηγξάθνπ.

5.2.3.15 Άξζξν 14 Σήξεζε ειεθηξνληθώλ αξρείσλ
1. Ζ δεκηνπξγία ή/θαη επηθχξσζε (επηκέξνπο) αξρείνπ ηεο εθάζηνηε δηαδηθαζίαο
ή/θαη

ππφζεζεο

πξαγκαηνπνηείηαη

κέζσ

ειεθηξνληθήο

έλδεημεο,

ππνγεγξακκέλεο κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή απφ ην θάζε θνξά
πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν ηνπ θνξέα δεκφζηνπ ηνκέα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο.
2. Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεξεί (ειεθηξνληθά) αξρεία ησλ
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία εθδίδεη, θαηέρεη ή δηαθηλεί θαη ζρεηίδνληαη
κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ή/θαη ην πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ .
3. Ζ κνξθή θαη ηα κέζα ηήξεζεο, επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
αζθαιείαο θαη λα
εκπηζηεπηηθφηεηα,

εγγπψληαη ηδίσο ηελ αθεξαηφηεηα, απζεληηθφηεηα,
θαη

δεδνκέλσλ/πιεξνθνξηψλ
Τπνπξγνχ

ηελ

πνηφηεηα

ησλ

εγγξάθσλ

θαη

ησλ

πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά. Με απφθαζε ηνπ

Δζσηεξηθψλ,

Απνθέληξσζεο

θαη

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο/ελαιιαθηηθά: Με Π.Γ. πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα κέηξα
νξγαλσηηθήο θαη ηερληθήο αζθάιεηαο θαη ζηελ ηήξεζε, επεμεξγαζία,
απνζήθεπζε, επξεηεξίαζε θαη αλαδήηεζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη
εγγξάθσλ θαη ηδίσο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα, ηα κέζα
ηήξεζεο, ηα ηερληθά πξφηππα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο-αξρεηνζέηεζεο θαη
αλαδήηεζεο εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ.
4. Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κεξηκλά ψζηε ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα
θαζψο θαη ηα ςεθηαθά αληίγξαθα εληχπσλ/εγράξησλ εγγξάθσλ ηεξνχληαη κε
ηξφπν, ζε κνξθή θαη πιηθνχο θνξείο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηεξεζηκφηεηα,
ηελ πξνζβαζηκφηεηα
Τπνπξγνχ

θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηά ηνπο. Με απφθαζε ηνπ

Δζσηεξηθψλ,

Απνθέληξσζεο

θαη

Ζιεθηξνληθήο

126

Παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: Αλάιπζε Σερλνινγηθνχ Δπηπέδνπ θαη Καλνληζηηθνχ
Πιαηζίνπ ζε Διιάδα θαη ΔΔ

Γηαθπβέξλεζεο/Δλαιιαθηηθά: Με Π.Γ. πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ηεο ηήξεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη θαηάζεζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ή ςεθηαθψλ
αληηγξάθσλ εληχπσλ/εγράξησλ εγγξάθσλ ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο
θαη θάζε άιιε ηερληθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.

5.2.3.16 Άξζξν 15 Σήξεζε ειεθηξνληθνύ πξσηνθόιινπ
1. Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηεξεί ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν, ζην νπνίν
θαηαρσξίδνληαη πξάμεηο φπσο ε έθδνζε, παξαιαβή, θνηλνπνίεζε, δηαβίβαζε
εγγξάθσλ, ηα νπνία είηε εθδίδνληαη απφ απηφλ είηε βξίζθνληαη ή/θαη
πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπ.
2. Δθφζνλ ηεξείηαη ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν απφ ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα ε θαηαρψξηζε ζε απηφ πξαγκαηνπνηείηαη, αλεμάξηεηα εάλ ε παξαγσγή,
έθδνζε ή δηαθίλεζε εγγξάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθφ ή κε ηξφπν
θαη αλεμάξηεηα εάλ ε δηνηθεηηθή πξάμε ή ελέξγεηα δηεθπεξαηψλεηαη εμ
νινθιήξνπ ή ελ κέξεη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.
3. Σα

ζπζηήκαηα

ειεθηξνληθνχ

πξσηνθφιινπ

εθδίδνπλ

ειεθηξνληθφ

απνδεηθηηθφ θαηαρψξεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ
εγγξάθνπ, φπσο εθδφηεο, εκεξνκελία, ζέκα θιπ, εκεξνκελία θαη ψξα
θαηαρψξεζεο θαζψο θαη ην αξηζκφ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ. Με ηελ
επηθχιαμε εηδηθφηεξεο δηάηαμεο σο ρξφλνο θαηαρψξηζεο ζην ειεθηξνληθφ
πξσηφθνιιν ινγίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαγξάθεηαη ζην
απνδεηθηηθφ θαηαρψξηζεο.
4. Ζ βεβαίσζε θαηαρψξηζεο ζην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν γλσζηνπνηείηαη,
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ζην θπζηθφ πξφζσπν ή ζην ΝΠΗΓ
κε ρξήζε ΣΠΔ, εθηφο εάλ απηφ έρεη αηηεζεί/επηιέμεη δηαθνξεηηθά θαηά ηελ
αξρηθή επηθνηλσλία. Με ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ
παξφληνο λφκνπ πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε, ηα
ζπλαιιαζζφκελα κε ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θπζηθά πξφζσπα ή ηα
ΝΠΗΓ δηα ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηά πξφζσπσλ κπνξνχλ λα
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ελεκεξψλνληαη κε ρξήζε ΣΠΔ αλαθνξηθά

κε ηελ πξσηνθφιιεζε

ησλ

εγγξάθσλ θαη ηελ πνξεία ηεο ππφζεζεο πνπ ηα αθνξά.
5. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ηεξψληαο ηηο ξπζκίζεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ

ραξαθηήξα/κεηά

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,

απφ

αλσλπκνπνίεζε

ησλ

δεδνκέλσλ

λα επεμεξγάδνληαη θαη λα εμάγνπλ ζηαηηζηηθά

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα νινθιεξσκέλε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ή ηελ
έθδνζε πξάμεο κε ρξήζε ΣΠΔ. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεξνχληαη
ειεθηξνληθά απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή
αλαθνξψλ θαη ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ
θαη ζπλαιιαγψλ, φπσο

ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο δηεθπεξαίσζεο ηεο

δηαδηθαζίαο. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δεκνζηεχνληαη πεξηνδηθά ζηνλ δηθηπαθφ
ηφπν ηνπ θνξέα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο/ Δλαιιαθηηθά: Με Π.Γ πνπ εθδίδεηαη κεηά
απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη γλψκε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα

νξίδνληαη

νη

κέζνδνη,

ηα

κέζα,

θαη

νη

δηαδηθαζίεο

αλσλπκνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, νη κέζνδνη
ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα.
5.2.3.17 Άξζξν 16 Ηιεθηξνληθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμύ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ
ηνκέα
1. Οη θνξείο δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα δηαθηλνχλ ή λα αληαιιάζζνπλ
ειεθηξνληθά έγγξαθα ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο
έρνπλ αλαηεζεί θαη γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο
ηήξεζεο ησλ φξσλ αζθαιείαο ζην επίπεδν πνπ θάζε θνξά επηβάιιεηαη απφ ηε
θχζε ησλ δηαθηλνχκελσλ εγγξάθσλ θαη ηεο απζεληηθνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ
ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ πνπ είλαη ηειηθνί ρξήζηεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχεη.
2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ αζθαιείαο ζην επίπεδν πνπ θάζε
θνξά επηβάιιεηαη απφ ηε θχζε ησλ δηαθηλνχκελσλ εγγξάθσλ, νη θνξείο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ/νθείινπλ λα αλαδεηνχλ δεκφζηα έγγξαθά ή
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έγγξαθα βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ησλ ίδησλ ή άιινπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα θαη λα δηαθηλνχλ θαη λα δηαβηβάδνπλ απηά κε ρξήζε ΣΠΔ, εθφζνλ είλαη
αλαγθαίν γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζίαο, ζπλαιιαγήο ή αηηήκαηνο θπζηθνχ
πξνζψπνπ, ή ΝΠΗΓ θαη ην πξφζσπν απηφ έρεη ζπγθαηαηεζεί ζηελ αλαδήηεζε
θαη δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ

5.2.3.18 Άξζξν 17 Απηνκαηνπνηεκέλε παξνρή ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
1. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε εθπιήξσζε
αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά

ή κε) κπνξεί λα γίλεηαη κε

πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν κε ηελ ππνζηήξημε ΣΠΔ, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο ησλ αηηνχλησλ ηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Με ηελ
επηθχιαμε ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο

νη πξάμεηο πνπ

εθδίδνληαη ζπληζηνχλ δηνηθεηηθέο πξάμεηο.
2. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε αληαπφθξηζε ζε
αηηήκαηα θπζηθψλ πξνζψπσλ είηε κε δηαβίβαζε

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ

ραξαθηήξα κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είηε

κε δηαζχλδεζε

(ειεθηξνληθψλ) αξρείσλ ή/θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη απφ θνξείο
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είηε κε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν κε ηελ
ππνζηήξημε

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ ,

πξαγκαηνπνηείηαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη εγγπήζεσλ ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο /ηνπ λ. 2472/97, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ηζρχεη. Σα
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αληαιιάζζνληαη, δηαβηβάδνληαη ή
πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο δηαζχλδεζεο ή ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο
παξνρήο

ππεξεζίαο

ειεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζίαο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ή ηελ αληαπφθξηζε ζε ζρεηηθά εηδηθά αηηήκαηα
ησλ αηηνχλησλ πξνζψπσλ.
5.2.3.19 Άξζξν 18 Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
1. Οη θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θάλνπλ ρξήζε ΣΠΔ
επηθνηλσλία,

δηαθίλεζε

θαη

αληαιιαγή

έγγξαθσλ

ζηε κεηαμχ ηνπο
θαη

δεδνκέλσλ
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εθαξκφδνληαο φια ηα πξφηππα θαη ηηο ηερληθέο, κε βάζε ην Πιαίζην Παξνρήο
Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζνπλ ην απαηηνχκελν απφ ην ηειεπηαίν επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
2.

Σν

Πιαίζην

Παξνρήο

Τπεξεζηψλ

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο

επηθαηξνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη είηε απφ ηε κεηαβνιή
ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ είηε απφ ηε
κεηαβνιή ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αληίζηνηρεο ππνδνκήο.

5.2.3.20 Άξζξν 19 Ηιεθηξνληθή επηθνηλσλία ησλ θνξέσλ δεκόζηνπ ηνκέα κε θπζηθά ή
λνκηθά πξόζσπα
1. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ θαζηζηνχλ ππνρξεσηηθή ηε ρξήζε
ΣΠΔ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλαιιαγή κε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ν
θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ειεθηξνληθφ ηξφπν
επηθνηλσλίαο κε θπζηθά ή ΝΠΗΓ

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ (ειεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο) ζε απηά, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά έρνπλ αηηεζεί ηε ρξήζε
ηνπ ηξφπνπ απηνχ ή έρνπλ δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπο. Ζ αίηεζε θαη ε
παξνρή ηεο ζπγθαηάζεζεο (θαζψο θαη ε αλάθιεζή ηεο) κπνξνχλ λα
δηαβηβαζηνχλ θαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κε ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκίζεσλ γηα
ηελ ηαπηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε.
2.

Οη επηθνηλσλίεο, νη

ζπλαιιαγέο θαη ελ γέλεη ε παξνρή ππεξεζηψλ

(ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο) κε ρξήζε ΣΠΔ

είλαη έγθπξεο, εθφζνλ

πιεξνχληαη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ εθάζηνηε
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

5.2.3.21 Άξζξν 20 Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμύ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη
θπζηθώλ πξνζώπσλ ή/θαη ΝΠΙΓ
1. Έγγξαθα, φπσο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, απνθάζεηο, θνηλνπνηήζεηο,
πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο δηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα θαη ησλ θπζηθψλ ή ΝΠΗΓ ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηά κε ειεθηξνληθφ
ηξφπν, εθφζνλ θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη πιεξνχληαη νη
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θαηά πεξίπησζε νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ
δηαπηζηεπηεξίσλ θαη ελ γέλεη ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο ή
εθφζνλ

παξέρνληαη

κέζσ

θαηάιιεια

ηαπηνπνηεκέλνπ

θαη

απζεληηθνπνηεκέλνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
2.

Ζ δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία θέξνπλ κφλνλ ειεθηξνληθή
ππνγξαθή επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαθεξφκελε δηαθίλεζε δελ
ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ή κε ηελ άζθεζε
δηθαηψκαηνο. ηα έγγξαθα απηά πεξηιακβάλνληαη ηδίσο εξσηήκαηα,
εγθχθιηνη,

νδεγίεο,

κειέηεο,

ζηαηηζηηθά

ζηνηρεία,

αηηήζεηο

παξνρήο

πιεξνθνξηψλ.

5.2.3.22 Άξζξν 21 Τπνβνιή αηηήζεσλ, δειώζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ
1. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ, θπζηθά πξφζσπα θαη ΝΠΗΓ κπνξνχλ
λα ππνβάιινπλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν αηηήζεηο, δειψζεηο, βεβαηψζεηο,
δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη πξνζθνξέο γηα ζπκκεηνρή ζε δεκφζηνπο
δηαγσληζκνχο

εθφζνλ

πιεξνχληαη

νη

θαηά

πεξίπησζε

νξηδφκελεο

πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ θαη ελ γέλεη ηεο
ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο.
2. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ, θπζηθά πξφζσπα θαη ΝΠΗΓ κπνξνχλ
λα

ππνβάιινπλ

κε

ειεθηξνληθφ

ηξφπν

λνκηκνπνηεηηθά

έγγξαθα,

δηθαηνινγεηηθά, δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο,
εθφζνλ πιεξνχληαη νη θαηά πεξίπησζε νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ ππνβνιή θαη ηελ παξνρή ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ, ηεο
ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηνπ
θνξέα.
3. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ/

Δλαιιαθηηθά: Με απόθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ πξνζδηνξίδνληαη
εηδηθφηεξα νη δειψζεηο, αηηήζεηο θαη πξνζθνξέο πνπ επηηξέπεηαη λα
ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά θαζψο θαη ην πεξηερφκελν θαη ν ηχπνο απηψλ. Με
ηελ ίδηα απφθαζε εμεηδηθεχνληαη νη φξνη, ηα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο
ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο θαη ππνβνιήο εγγξάθσλ, αηηήζεσλ, δειψζεσλ,
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πξνζθνξψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Αλ ε
ππνβνιή απφ θπζηθφ ή ΝΠΗΓ θαη ε αληίζηνηρε δηαθίλεζε αθνξά έγγξαθα, ηα
νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο, ν θνξέαο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθψο θαη εγθαίξσο κε ηνλ
εθάζηνηε πιένλ πξφζθνξν ηξφπν ηνλ ελδηαθεξφκελν.
4. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί, θαη‘ εμαίξεζε, λα απαηηήζεη ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή εγγξάθσλ θαη ηδίσο αηηήζεσλ θαη δειψζεσλ, εθφζνλ
πηζαλνινγείηαη φηη ηα αηηνχληα ή δεινχληα θπζηθά πξφζσπα ή ΝΠΗΓ ιφγσ
ηεο θχζεο ηνπο, ησλ ηερληθψλ-νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ηνπ πεδίνπ
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο έρνπλ πξφζβαζε ζε ΣΠΔ θαη ζηε ρξήζε απηψλ.
5. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείιεη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ
πνπ ππνβάιιεη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν αηηήζεηο, δειψζεηο, δηθαηνινγεηηθά θ.α.
θαηάιιεια, απνηειεζκαηηθά θαη πξνζηηά κέζα πνπ ζα επηηξέςνπλ λα
δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε θαηά ηνλ ειεθηξνληθφ ρεηξηζκφ ηεο ππεξεζίαο πξηλ απφ
ηελ νξηζηηθή ππνβνιή. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νθείιεη λα ελεκεξψλεη
κε ηνλ θαηά πεξίπησζε πιένλ πξφζθνξν ηξφπν γηα ηελ χπαξμε δπλαηφηεηαο
κεηαγελέζηεξεο

δηνξζσηηθήο

ή/θαη

ζπκπιεξσκαηηθήο

ππνβνιήο

κε

ειεθηξνληθφ ή κε ηξφπν ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα γηα ηηο έλλνκεο
ζπλέπεηεο ηεο δηνξζσηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο ππνβνιήο.
6. Δθφζνλ ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ

παξφληνο ηεξνχληαη ήδε ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν
απεπζχλνληαη νη αηηήζεηο, δειψζεηο, βεβαηψζεηο θ.α. αλαδεηά απηεπαγγέιησο
ηα έγγξαθα απηά. Ο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ δηαζέηεη ηα έγγξαθα
απηά νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα επηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα θαη
επηθαηξνπνίεζή ηνπο. Σν θπζηθφ πξφζσπν ή ΝΠΗΓ πνπ επηθνηλσλεί ή
ζπλαιιάζζεηαη κε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα

κπνξεί λα αηηεζεί ηελ

αλαδήηεζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ βεβαηψλνληαο (κε ππεχζπλε δήισζε) ηελ
αθξίβεηα

ησλ

αλαγξαθφκελσλ

ή/θαη

βεβαηνχκελσλ

ζε

απηά

ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ.
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5.2.3.23 Άξζξν 22 Πξνζδηνξηζκόο ρξόλνπ παξαιαβήο θαη ππνινγηζκόο πξνζεζκηώλ
θαηάζεζε
1. Με

ηελ

επηθχιαμε

εηδηθφηεξσλ

ξπζκίζεσλ,

δειψζεηο,

αηηήζεηο,

δηθαηνινγεηηθά θαη άιια έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζε έλαλ
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζεσξείηαη φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζε απηή, εθφζνλ
ππάξμεη ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε ηεο ιήςεο κε αζθαιή ρξνλνζήκαλζε. Με
απφθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ νξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο θαη ηδίσο ηα δεηήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν ειεθηξνληθήο επηβεβαίσζεο ηεο
ιήςεο θαη ηεο ρξνλνζήκαλζεο.
2. Δθφζνλ ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηνλ
νπνίν απεπζχλνληαη νη αηηήζεηο, δειψζεηο, δηθαηνινγεηηθά θαη άιια έγγξαθα
δελ ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε επηβεβαίσζε ηεο ιήςεο,

ν θνξέαο ηνπ

δεκφζηνπ ηνκέα ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γηα απηφ κε θάζε πξφζθνξν
ηξφπν θαη ηδίσο κε πιεξνθφξεζε ζηνλ νηθείν δηθηπαθφ ηφπν, ηελ πεξίπησζε
απηή ηα έγγξαθα πνπ πεξηέξρνληαη ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε
ΣΠΔ πξσηνθνιινχληαη απζεκεξφλ, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί εληφο σξαξίνπ
εξγαζίαο, εηδάιισο πξσηνθνιινχληαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Με ηελ
επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ, ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απνζηέιιεη
ακειιεηί, κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ζην πξφζσπν πνπ έρεη ππνβάιιεη δειψζεηο,
αηηήζεηο , δηθαηνινγεηηθά ή άιια έγγξαθα απνδεηθηηθφ ππνβνιήο, ζην νπνίν
αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο παξαιαβήο θαη ηα ζηνηρεία θαηαρψξηζεο ζην
(ειεθηξνληθφ) πξσηφθνιιν.
3. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ, σο ρξφλνο ππνβνιήο ζεσξείηαη ν
ρξφλνο ηεο ειεθηξνληθήο επηβεβαίσζεο ηεο ιήςεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ
είλαη ηερληθά δπλαηή ε ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, ν ρξφλνο
θαηαρψξηζεο, ζην (ειεθηξνληθφ) πξσηφθνιιν

πνπ αλαγξάθεηαη ζην

απνδεηθηηθφ ππνβνιήο.
4. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη
πξνζεζκία

γηα

ηελ

(ειεθηξνληθή)

ππνβνιή

αηηήζεσλ,

δειψζεσλ,

δηθαηνινγεηηθψλ θαη άιισλ εγγξάθσλ ε πξνζεζκία απηή ιήγεη ηελ 12ε
λπρηεξηλή ψξα Διιάδαο ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία παξέξρεηαη ε πξνζεζκία.
ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ην πξφζσπν πνπ έρεη
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πξνβεί ζηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ελεκεξψλεηαη ακειιεηί θαη κε ηνλ πιένλ
πξφζθνξν ηξφπν γηα ηνλ εθπξφζεζκν ραξαθηήξα ηεο ππνβνιήο. ηελ
πεξίπησζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ε πξνζεζκία ιήγεη ηελ……..17

5.2.3.24 Άξζξν 23 Γλσζηνπνίεζε/Κνηλνπνίεζε κε ειεθηξνληθό ηξόπν
1. Οη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα γλσζηνπνηνχλ ή λα θνηλνπνηνχλ
έγγξαθα ζε θπζηθά πξφζσπα ή ΝΠΗΓ κε ρξήζε ΣΠΔ, εθφζνλ απηά έρνπλ
αηηεζεί ή

ππνδείμεη ην ζπγθεθξηκέλν κέζν σο πξνηηκψκελν ή έρνπλ

ζπγθαηαηεζεί ξεηά ζηε ρξήζε ηνπ. Σφζν ε αίηεζε γηα ηε ρξήζε ή ε ππφδεημε
ηνπ πξνηηκψκελνπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ φζν θαη ε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε ζα
κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ θαη λα απνζηαινχλ, ζε θάζε πεξίπησζε, κε ρξήζε
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ , ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
ξπζκίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηαπηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε ησλ
πξνζψπσλ.
2. Σν ζχζηεκα γλσζηνπνίεζεο ή θαη θνηλνπνίεζεο ζα (πξέπεη λα) επηηξέπεη ηελ
εμαθξίβσζε ηνπ αθξηβνχο ρξφλνπ, θαηά ηνλ νπνίν έιαβε ρψξα ε απνζηνιή,
παξαιαβή θαη ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη έλαξμε ησλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ πξνζεζκηψλ,

φπσο

απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ. Με
απφθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ νξίδεηαη θάζε αλαγθαία ηερληθή
ιεπηνκέξεηα σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη
ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γλσζηνπνίεζεο θαη θνηλνπνίεζεο κε ηξφπν
ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ ηεο εμαθξίβσζεο ηνπ αθξηβνχο ρξφλνπ
απνζηνιήο θαη παξαιαβήο ελφο εγγξάθνπ θαη πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελφ
ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ηεθκαίξεηαη φηη ην πξφζσπν πνπ είλαη απνδέθηεο ηνπ
εγγξάθνπ πνπ γλσζηνπνηείηαη ή θνηλνπνηείηαη απνθηά πξφζβαζε ζην
πεξηερφκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο ή θνηλνπνίεζεο ην αξγφηεξν

δέθα(10)

πιήξεηο/εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ή θνηλνπνίεζε, εθηφο
εάλ ν απνδέθηεο απνδείμεη ηελ ζπλδξνκή ιφγσλ αλσηέξαο βίαο πνπ δελ
17

Ζ ΓΓΠ έρεη ζέζεη ην ζέκα φηη ε 12ε λπρηεξηλή σο ρξνληθφ ζεκείν ιήμεο πξνζεζκίαο δελ
ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη επηζεκαίλεη φηη γηα απηέο
ηηο ππεξεζίεο ζα απαηηεζεί εηδηθή ξχζκηζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζε αηηήζεηο, δειψζεηο
θαη δηθαηνινγεηηθά θαη ίζσο λα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ ξεηά νη ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ θαη πιεξσκή θη
λα δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηε δηαηχπσζε εηδηθήο ξχζκηζεο
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επέηξεςαλ

ηελ

πξφζβαζε

ζην

πεξηερφκελν

ηνπ

εγγξάθνπ

πνπ

γλσζηνπνηήζεθε ή θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ή εθφζνλ απηή ε
αδπλακία νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
3. Με γλσζηνπνίεζε ή θνηλνπνίεζε ηζνδπλακεί ε ειεθηξνληθή πξφζβαζε απφ
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζην πεξηερφκελν ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
εγγξάθσλ ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εθφζνλ ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα δχλαηαη λα απνδείμεη ηελ πξναλαθεξφκελε πξφζβαζε.

5.2.3.25 Άξζξν 24 Ηιεθηξνληθέο πιεξσκέο/Ηιεθηξνληθέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο
1. Δπηηξέπεηαη ε είζπξαμε (εηδηθψλ) θφξσλ, παξαβφισλ, ηειψλ, ελζήκσλ,
ραξηνζήκσλ, πξνζηίκσλ θαη ελ γέλεη ε νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε νθεηιψλ
θπζηθψλ θαη ΝΠΗΓ

πξνο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξέσζε ησλ

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξνχλ νη ππφρξενη ή κε ρξέσζε πηζησηηθψλ ή
άιισλ θαξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν ειεθηξνληθήο πιεξσκήο θαη
έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ησλ ππφρξεσλ.
2. Ζ θαηαβνιή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε απεπζείαο απφ ηνλ ππφρξεν ππφ
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηαπηνπνίεζεο/απζεληηθνπνίεζεο απηνχ είηε κέζσ ησλ
Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ / κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ εθάζηνηε (ζπλ)αξκφδηνπ Τπνπξγνχ πξνζδηνξίδνληαη
εηδηθφηεξα νη θφξνη, παξάβνια, ηέιε, έλζεκα, ραξηφζεκα, θαη πξφζηηκα πνπ
κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ θαη εηζπξαρζνχλ ειεθηξνληθά, νη απνδηδφκελνη ζε
θάζε πεξίπησζε θσδηθνί ππνρξέσζεο θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα.
5.2.3.26 Άξζξν 25 Πιεξνθνξίεο θαη ππνινγηζκόο ρξόλνπ θαηαβνιήο ζηηο ειεθηξνληθέο
πιεξσκέο / Ηιεθηξνληθέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο
1. Γηα ηελ εληνιή πιεξσκήο ν ππφρξενο ππνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο
πιεξνθνξίεο: α) θσδηθφο ππνρξέσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή, β) πνζφ
θαηαβνιήο, γ) εκεξνκελίαο θαηαβνιήο. Σα ζηνηρεία β θαη γ κπνξεί λα
εκπεξηέρνληαη ζηνλ θσδηθφ ππνρξέσζεο.»
2. Ζ θαηαβνιή έρεη νινθιεξσζεί φηαλ ζηνλ ππφρξεν θνηλνπνηεζεί ειεθηξνληθά
ε επηβεβαίσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ε ρξέσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ ή
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πηζησηηθήο ή άιιεο θάξηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ειεθηξνληθήο
πιεξσκήο θαη ν αθξηβήο ρξφλνο πνπ νινθιεξψζεθε ε ζπλαιιαγή
(ρξνλνζήκαλζε).
3. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επηηπρήο ή δελ νινθιεξσζεί ε ειεθηξνληθή
ζπλαιιαγή ν ππφρξενο ελεκεξψλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε γηα ηελ αδπλακία
ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφ,
θαη γηα ηνπο ιφγνπο ηεο αλεπηηπρνχο ζπλαιιαγήο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ /Δλαιιαθηηθά κε θνηλή απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ εθάζηνηε θαζ‘ χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ
θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, νη κέζνδνη, νη δηαδηθαζίεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνχο ζπλαιιαγήο ή ηελ ελεκέξσζε
γηα ηε κε επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο.

5.2.3.27 Άξζξν 26 Ηιεθηξνληθή επηθνηλσλία ρσξίο ηαπηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε
1. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ δελ απαηηείηαη ηαπηνπνίεζε θαη
απζεληηθνπνίεζε θπζηθψλ θαη ΝΠΗΓ , φηαλ ην πεξηερφκελν ηεο ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο κε ηνλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αθνξά πιεξνθνξίεο πνπ
είλαη ελ γέλεη πξνζηηέο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, φπσο εγθχθιηνη, γεληθέο
νδεγίεο, έληππα αηηήζεσλ θαη δειψζεσλ, εθζέζεηο, κειέηεο, ελεκεξσηηθφ
πιηθφ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πξαθηηθά δεκνζίσλ ζπλεδξηάζεσλ.
2. ηελ πεξίπησζε ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο, απηέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη
ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ ηνπ απνδέθηε ηεο
ππεξεζίαο, φπσο ε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε απηνχ, εθφζνλ δελ είλαη αλαγθαίν
γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ή ηελ ηπρφλ ρξέσζή ηεο.
3. ηελ πεξίπησζε ππεξεζηψλ πεξηνδηθήο γεληθήο πιεξνθφξεζεο κε ρξήζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απηέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη κε αλαγθαία κφλε
ηελ θαηαρψξηζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ παξαιήπηε, ρσξίο λα είλαη
αλαγθαία ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία άιισλ δεδνκέλσλ.
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5.2.3.28 Άξζξν 27 Τπνρξέσζε ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο
1. Ζ ηαπηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη ΝΠΗΓ πνπ
επηθνηλσλνχλ θαη ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη
αλαγθαία/απαξαίηεηε, εθφζνλ ε επηθνηλσλία ή ε ζπλαιιαγή:
1. αθνξά αηηήζεηο, δειψζεηο, βεβαηψζεηο, ε ππνβνιή θαη παξνρή ησλ
νπνίσλ πξνβιέπεηαη σο ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν
2. αθνξά

ππνβνιή

λνκηκνπνηεηηθψλ

εγγξάθσλ,

δηθαηνινγεηηθψλ,

πξνζθνξψλ, δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο.
3. αθνξά ηελ έθδνζε, αλαπαξαγσγή ή θνηλνπνίεζε πξάμεσλ, βεβαηψζεσλ,
πηζηνπνηεηηθψλ θαη ελ γέλεη εγγξάθσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ ή ζρεηίδνληαη
κε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ
ζπλαιιάζζνληαη κε ηε δηνίθεζε
4. αθνξά ηελ έθδνζε, αλαπαξαγσγή ή θνηλνπνίεζε πξάμεσλ, βεβαηψζεσλ,
πηζηνπνηεηηθψλ θαη ελ γέλεη εγγξάθσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ ή ζρεηίδνληαη
κε θνξνινγηθά, πεξηνπζηαθά, νηθνλνκηθά ή άιια ζηνηρεία, δεδνκέλα θαη
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ΝΠΗΓ θαη θαιχπηνληαη απφ απφξξεην πνπ
πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, φπσο ην θνξνινγηθφ απφξξεην.
5. αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, παξαβφισλ, ηειψλ, ελζήκσλ, ραξηνζήκσλ
πξνζηίκσλ ή άιισλ νθεηιψλ πξνο δεκφζηα αξρή πνπ ιακβάλεη ρψξα κε
ειεθηξνληθά κέζα/κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.
6. ζε θάζε πεξίπησζε, ζηελ νπνία ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
ζπλαιιαγήο κε ηε δεκφζηα αξρή αθνξά ή ζρεηίδεηαη κε δήισζε, αίηεζε,
πξάμε, απφθαζε ή ελέξγεηα, απφ ηελ νπνία απνξξένπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο
γηα ην θπζηθφ πξφζσπν ή ην ΝΠΗΓ πνπ επηθνηλσλεί ή/θαη ζπλαιιάζζεηαη
κε ηε δεκφζηα αξρή.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο/

Δλαιιαθηηθά:

Με

θνηλή

απφθαζε

ηνπ

Τπνπξγνχ

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ
εθάζηνηε θαζ‘ χιελ αξκφδηνπ ππνπξγνχ πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη
ζπλαιιαγέο θαη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα ηε ρξήζε θαη
παξνρή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ηαπηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε ησλ
θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη θάζε άιιε ηερληθή ιεπηνκέξεηα.
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5.2.3.29 Άξζξν 28 Δγγξαθή ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
1. Ζ ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη
ηαπηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε πξνυπνζέηεη ηελ εγγξαθή ζηελ Κεληξηθή
Γηαδηθηπαθή Πύιε ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ή θαηά πεξίπησζε ζηηο
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ επηκέξνπο αξρέο θαη θνξείο θαηά
ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
2. Καηά ηελ αξρηθή εγγξαθή ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη /ή θαη λα
απνζηέιιεη ππνγεγξακκέλα κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζηελ
αξκφδηα Αξρή Δγγξαθήο ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.
Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο, φηαλ
πξφθεηηαη γηα Έιιελεο πνιίηεο, απνδεηθλχνληαη απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ηε
ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ην δηαβαηήξην. Ζ
ηαπηφηεηα ησλ αιινδαπψλ απνδεηθλχεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνιηηψλ Κξάηνπο
– Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ην
δηαβαηήξην, ελψ, ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, απφ ην δηαβαηήξην ή άιιν έγγξαθν
βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπο ζηε Υψξα, ή ηα έγγξαθα πνπ
έρνπλ εθδψζεη νη αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο.
3. Καηά ηελ αξρηθή εγγξαθή ην ΝΠΗΓ πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα ζηνηρεία πνπ
απνδεηθλχνπλ ηελ επσλπκία ή/θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν, ηε λνκηθή κνξθή, ηελ
έδξα θαη ηελ εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνβαίλεη ζηελ
εγγξαθή.
4. Ζ αξρηθή εγγξαθή κπνξεί λα γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα εηδηθά πξνο
ηνχην εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ή εθπξνζψπνπ.

Αηηήζεηο γηα

εγγξαθή πνπ ππνβάιινληαη κέζσ Κ.Δ.Π. ηα νπνία έρνπλ ηελ επζχλε ειέγρνπ
ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο, ζεσξείηαη φηη ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο
ζηελ αξκφδηα γηα ηελ εγγξαθή ππεξεζία, εθφζνλ ππάξρεη ε θαηάιιειε
ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπ Κ.Δ.Π. θαη ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο.
5. Καηά ηελ εγγξαθή ζε κία ππεξεζία ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηα πξφζσπα
ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ ππφθεηληαη
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ζε επεμεξγαζία, ηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ
δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο/

Δλαιιαθηηθά:

ηνπ

θαζ‘

χιελ

αξκφδηνπ

Τπνπξγνχ

/Δλαιιαθηηθά κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαζ‘ χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ
θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ηερληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά δεηήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

5.2.3.30 Άξζξν 29 Έθδνζε αλαγλσξηζηηθώλ – δηαπηζηεπηεξίσλ θαη δηαδηθαζία
απζεληηθνπνίεζεο
1. Καηά

ηελ

εγγξαθή

ζηελ

ππεξεζία

ειεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο

πξνζδηνξίδνληαη ηα αλαγλσξηζηηθά πνπ απαηηεί θάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ απζεληηθνπνίεζε ηνπ
πξνζψπνπ πνπ θάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δθφζνλ
πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν ηα αλαγλσξηζηηθά απνδίδνληαη ζην λφκηκν
εθπξφζσπφ ηνπ ή ζε πξφζσπν εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην
φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
2. Σν πξφζσπν, ζην νπνίν απνδίδνληαη αλαγλσξηζηηθά νθείιεη λα ιακβάλεη φια
ηα πξνζήθνληα κέηξα γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ αλαγλσξηζηηθψλ θαη ηελ
αζθαιή θχιαμε ησλ κέζσλ πνπ ηπρφλ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε θαη
ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλαγλσξηζηηθψλ. Οθείιεη λα εηδνπνηεί ακειιεηί ηνλ
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρεη εθδψζεη ηα αλαγλσξηζηηθά γηα
νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ή
ζπλαιιαγή έιαβε ρψξα ρσξίο ηε γλψζε θαη έγθξηζή ηνπ θαζψο γηα
νπνηνδήπνηε άιιν πξφβιεκα φπσο θινπή ή απψιεηα αλαγλσξηζηηθψλ ή/θαη
ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ρξεζηκνπνίεζε απηψλ.
3. Σα αλαγλσξηζηηθά θαη νη κέζνδνη ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο ησλ
πξνζψπσλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο, ην νπνίν
απαηηείηαη γηα ηελ εθάζηνηε ρξήζε ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Γηα ηελ θαηαλνκή ζε επίπεδα εκπηζηνζχλεο ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ε θχζε
ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ε ζνβαξφηεηα ησλ ελλφκσλ ζπλεπεηψλ γηα ην
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πξφζσπν ην νπνίν αηηείηαη ή είλαη απνδέθηεο ηεο επηθνηλσλίαο ή/θαη ηεο
ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε θχζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηα νηθεία έγγξαθα, ε θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ή άιισλ απνξξήησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα νηθεία έγγξαθα.
4. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ/ Με
απφθαζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ πξνζδηνξίδεηαη ην επίπεδν
εκπηζηνζχλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο κίαο ππεξεζίαο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα αληίζηνηρα αλαγλσξηζηηθά θαη νη κέζνδνη
ηαπηνπνίεζεο- απζεληηθνπνίεζεο θαζψο θαη ηα δηαθξηηηθά πνπ ζα
αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ακνηβαίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο
Κεληξηθήο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο θαη ηνπ εθάζηνηε θνξέα.

5.2.3.31 Άξζξν 30 Σήξεζε θαη απνζήθεπζε δηαπηζηεπηεξίσλ
1. Ζ ηήξεζε θαη απνζήθεπζε ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ζηελ Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή
Πχιε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Σα πξφζσπα κπνξνχλ
λα εηζάγνπλ εθ λένπ ηα αλαγλσξηζηηθά θάζε θνξά πνπ αηηνχληαη ηαπηνπνίεζε
θαη απζεληηθνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ρξήζε κία ππεξεζίαο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σα αλαγλσξηζηηθά ησλ πξνζψπσλ κπνξνχλ λα
ηεξνχληαη ζηελ Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ πξνζψπσλ θαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηνλ λ. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ηζρχεη/ Με πξάμε ηεο
Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα νξίδνληαη νη
εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πξνζψπσλ θαη ηελ παξνρή
ηεο ζπγθαηάζεζεο.
2. ε πεξίπησζε πνπ ε ηαπηνπνίεζε – απζεληηθνπνίεζε δελ είλαη επηηπρήο ν
ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ γηα ηνπο ιφγνπο ηεο αλεπηηπρνχο αλαγλψξηζεο θαη γηα ηελ αδπλακία
ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο. [72]
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5.3 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001: Πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 99/93/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην
θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο
5.3.1 Δηζαγσγή
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ ∆ηθαίνπ» (Α΄
34), φπσο αληηθαηαζηάζεθε µε ην άξζξν 65 ηνπ Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Γηα
ηνλ εθζπγρξνληζµφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2. Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ απηνχ Ν. 1338/1983, φπσο αληηθαηαζηάζεθε µε ηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «πκκεηνρή ηεο
Διιάδνο ζην θεθάιαην, ηα απνζεµαηηθά θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο
Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην θεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθνο
θαη Υάιπβνο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ ΔΤΡΑΣΟΜ» θαη ηξνπνπνηήζεθε µε ην
άξζξν 22 ηνπ Ν. 2789/2000 (Α΄ 21).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 2077/1992 «Κχξσζε ηεο πλζήθεο γηα
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη δειψζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σειηθή Πξάμε» (Α΄ 136).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 Α΄ ηνπ Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) ην νπνίν πξνζηέζεθε
µε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) θαη αληηθαηαζηάζεθε µε ηελ παξ. 2α ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2867/2000 (Α΄ 273) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2672/98 (Α΄ 290) «Οηθνλνκηθνί πφξνη ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. ηη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ∆ηαηάγµαηνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
7. Σελ ππ' αξηζµ. 98/2001 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κεηά απφ
πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,

∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
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Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ∆ηθαηνζχλεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ,
απνθαζίδνπκε:

2.3.2 Άξζξν 1: θνπφο θαη Πεδίν Δθαξκνγή
1. Με ην παξφλ ∆ηάηαγµα πξνζαξκφδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηηο δηαηάμεηο
ηεο Οδεγίαο 99/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο
Γεθεκβξίνπ 1999 «ρεηηθά µε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο»
(ΔΔL 13/19.1.2000) ζην εμήο: Οδεγία.
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ∆ηαηάγµαηνο δελ ζίγνπλ δηαηάμεηο πνπ, αλαθνξηθά µε ηε
ζχλαςε θαη ηελ ηζρχ ζπµβάζεσλ ή ελ γέλεη ηε ζχζηαζε λνµηθψλ ππνρξεψζεσλ,
επηβάιινπλ ηε ρξήζε νξηζκέλνπ ηχπνπ, νχηε δηαηάμεηο γηα ηελ απνδεηθηηθή ή άιιε
ρξήζε εγγξάθσλ ή δηαηάμεηο µε ηηο νπνίεο απαγνξεχεηαη λα δηαθηλνχληαη θαη λα
θαζίζηαληαη γλσζηά έγγξαθα νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα.

2.3.3 Άξζξν 2: Οξηζκνί
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ∆ηαηάγµαηνο λννχληαη σο:
1. «ειεθηξνληθή ππνγξαθή»: δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία είλαη
ζπλεµµέλα ζε άιια ειεθηξνληθά δεδνµέλα ή ζπζρεηίδνληαη ινγηθά µε απηά θαη ηα
νπνία ρξεζηκεχνπλ σο κέζνδνο απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο.
2. «πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή»

ή «ςεθηαθή ππνγξαθή»:

ειεθηξνληθή

ππνγξαθή, πνπ πιεξνί ηνπο εμήο φξνπο:
1. ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα µε ηνλ ππνγξάθνληα,
2. είλαη ηθαλή λα θαζνξίζεη εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
ππνγξάθνληνο,
3. δεκηνπξγείηαη µε κέζα ηα νπνία ν ππνγξάθσλ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ππφ ηνλ
απνθιεηζηηθφ ηνπ έιεγρν θαη
4. ζπλδέεηαη µε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί
λα εληνπηζζεί νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε αιινίσζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ.
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3. «ππνγξάθσλ»: θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ θαηέρεη δηάηαμε δεκηνπξγίαο
ππνγξαθήο θαη ελεξγεί είηε ζην δηθφ ηνπ φλνκα είηε ζην φλνκα άιινπ θπζηθνχ ή
λνκηθνχ πξνζψπνπ ή θνξέα.
4. «δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο»: κνλνζήκαληα δεδνκέλα, φπσο θψδηθεο ή
ηδησηηθά θιεηδηά θξππηνγξαθίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ππνγξάθνληα γηα ηε
δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο.
5. «δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο»:

δηαηεηαγκέλν πιηθφ ή ινγηζκηθφ πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγίαο ηεο ππνγξαθήο.
6. «αζθαιήο δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο» δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο, πνπ
πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ.
7. «δεδνκέλα επαιήζεπζεο ππνγξαθήο»:
θιεηδηά θξππηνγξαθίαο,

δεδνκέλα,

φπσο θψδηθεο,

ή δεκφζηα

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο.
8. «δηάηαμε επαιήζεπζεο ππνγξαθήο»: δηαηεηαγκέλν πιηθφ ή ινγηζκηθφ, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ επαιήζεπζεο ππνγξαθήο.
9. «πηζηνπνηεηηθφ»: ειεθηξνληθή βεβαίσζε, ε νπνία ζπλδέεη δεδνκέλα επαιήζεπζεο
ππνγξαθήο µε έλα άηνκν θαη επηβεβαηψλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.
10. «αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ»:

πηζηνπνηεηηθφ πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ

Παξαξηήκαηνο Η θαη εθδίδεηαη απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πιεξνί
ηνπο νξηδφκελνπο ζην Παξάξηεκα ΗΗ φξνπο.
11. «πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο»: θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή άιινο θνξέαο,
πνπ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ή παξέρεη άιιεο ππεξεζίεο, ζπλαθείο µε ηηο ειεθηξνληθέο
ππνγξαθέο.
12. «πξντφλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο»: πιηθφ ή ινγηζκηθφ ή ζπλαθή ζπζηαηηθά
ζηνηρεία ηνπο, πνπ πξννξίδνληαη πξνο ρξήζε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
πηζηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ή πξννξίδνληαη
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ή επαιήζεπζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ.
13. «εζεινληηθή δηαπίζηεπζε»: θάζε άδεηα δηαπίζηεπζεο ησλ ειεθηξνληθψλ
δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο, πνπ δηέπνπλ
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη ε νπνία ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ

143

Παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: Αλάιπζε Σερλνινγηθνχ Δπηπέδνπ θαη Καλνληζηηθνχ
Πιαηζίνπ ζε Διιάδα θαη ΔΔ

ελδηαθεξφκελνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ απφ ηνλ θνξέα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο.

5.3.4 Άξζξν 3 : Έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ
1. Ζ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ βαζίδεηαη ζε αλαγλσξηζκέλν
πηζηνπνηεηηθφ θαη δεκηνπξγείηαη απφ αζθαιή δηάηαμε δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο επέρεη
ζέζε ηδηφρεηξεο ππνγξαθήο ηφζν ζην νπζηαζηηθφ φζν θαη ζην δηθνλνκηθφ δίθαην.
2. Ζ ηζρχο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ή ην παξαδεθηφ ηεο σο απνδεηθηηθνχ
ζηνηρείνπ δελ απνθιείεηαη απφ µφλν ηνλ ιφγν φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

5.3.5 Άξζξν 4: Πξφζβαζε ζηελ αγνξά - Αξρέο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο
1. Σα δηαηηζέκελα πξντφληα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο κπνξεί λα αθνξνχλ αζθαιείο
δηαηάμεηο ππνγξαθήο ή θαη µε αζθαιείο δηαηάμεηο ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ δηαηππψλεηαη
θαηά ηξφπν απφιπηα ζαθή γηα νπνηνλδήπνηε ηξίην µε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ παξφληνο.
2. Ζ ζπκκφξθσζε ησλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πξνο ην
Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ παξφληνο ∆ηαηάγµαηνο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή
Σειεπηθνηλσληψλ Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.) (άξζξν 3 ηνπ Ν. 2867/2000) ή απφ
νξηδφκελνπο απφ απηήλ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο. Ζ Δ.Δ.Σ.Σ. θαη νη νξηδφκελνη
απφ απηή δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο ππνρξενχληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ειαρίζησλ
θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6.11.2000 (Δ (2000)
3179

ηειηθφ).

Ζ ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πξνο

αλαγλσξηζκέλα πξφηππα απνηειεί ηεθµήξηνζπµµφξθσζεο µε ηηο απαηηήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν (ζη) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ
παξφληνο.
3. Σα παξερφκελα πηζηνπνηεηηθά επαιήζεπζεο νξίδνπλ ξεηά, θαηά ηξφπν εχθνια
αληηιεπηφ απφ µε εηδηθφ ηξίην, αλ πξφθεηηαη γηα αλαγλσξηζκέλα ή µε αλαγλσξηζκέλα
πηζηνπνηεηηθά.

144

Παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: Αλάιπζε Σερλνινγηθνχ Δπηπέδνπ θαη Καλνληζηηθνχ
Πιαηζίνπ ζε Διιάδα θαη ΔΔ

4. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο
ζηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
5. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί βειηησκέλν επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο,
παξέρεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ή απφ νξηδφκελνπο απφ απηήλ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
θνξείο, χζηεξα απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ
πηζηνπνίεζεο, εζεινληηθή δηαπίζηεπζε. Με ηελ εζεινληηθή δηαπίζηεπζε απνλέκνληαη
δηθαηψκαηα θαη επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηειψλ, ζηνλ

πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. Οη πξνυπνζέζεηο εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο πξέπεη
λα είλαη αληηθεηκεληθέο, δηαθαλείο, αλάινγεο µε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη λα µελ
νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο.

Ζ Δ.Δ.Σ.Σ. δελ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ

παξφρσλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, πνπ επηζπκνχλ ηε δηαπίζηεπζή ηνπο ζχκθσλα µε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
6. Οη δηαπηζηεπκέλνη ή µε, πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ παξφληνο,

εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα

πηζηνπνηεηηθά γηα ην θνηλφ.
7. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο νθείινπλ ηδηαίηεξα λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απφ
κέξνπο ηνπο ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ, γηα ηνλ
αζέκηην αληαγσληζκφ, γηα ηελ πλεπκαηηθή θαη βηνκεραληθή ηδηνθηεζία θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή.
8. Ζ Δ.Δ.Σ.Σ. έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα
παξφρσλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ησλ ζχκθσλα µε ηηο παξαγξάθνπο 5
θαη 2 ηνπ παξφληνο θνξέσλ δηαπίζηεπζεο θαη ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ
ππνγξαθψλ πξνο ην παξάξηεκα ΗΗΗ.
9. ε πεξίπησζε πνπ πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ελεξγεί σο δηαπηζηεπκέλνο
πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ρσξίο λα είλαη, ε Δ.Δ.Σ.Σ. επηβάιιεη πξφζηηκν
απφ εμήληα ρηιηάδεο (60.000) έσο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) Δπξψ.
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5.3.6 Άξζξν 5: Γηεζλείο πηπρέο
1. Ζ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο απφ
πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα δηέπεηαη
απφ ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία.
2. Τπεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ζηνπο θαιππηφκελνπο απφ ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνκείο, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ άιιε ρψξα
µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπλεπάγνληαη ηηο ίδηεο έλλνκεο ζπλέπεηεο µε ηηο
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο, πνπ παξέρνληαη απφ πάξνρν ππεξεζηψλ
πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα.
3. Πξντφληα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ηα νπνία ζπλάδνπλ µε ηελ θείκελε λνκνζεζία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπλεπάγνληαη ηηο ίδηεο έλλνκεο ζπλέπεηεο µε ηα αληίζηνηρα
πξντφληα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα.
Ηδηαίηεξα, ε δηαπίζησζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ θείκελε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο,

πνπ αθνξά πξνυπνζέζεηο γηα αζθαιείο δηαηάμεηο δεκηνπξγίαο ηεο

ππνγξαθήο απφ θνξέα ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ή δηαπίζησζε απηή ζχκθσλα µε ηε
λνκνζεζία θξάηνπο µέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη άκεζε ηζρχ θαη ζηελ
Διιάδα.
4.

Σα αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά,

πνπ εθδίδνληαη ζην θνηλφ απφ πάξνρν

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ρψξα εθηφο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη λνκηθψο ηζνδχλακα µε ηα εθδηδφκελα απφ πάξνρν
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ:
1. ν πάξνρνο απηφο πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο θαη έρεη
δηαπηζηεπζεί εζεινληηθψο ζε θξάηνο - µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
2. γηα ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ έρεη εγγπεζεί πάξνρνο ππεξεζηψλ
πηζηνπνίεζεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο - µέινο θαη πιεξνί ηνπο
φξνπο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο.
3. ην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο
αλαγλσξίδεηαη βάζεη δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίησλ ρσξψλ ή δηεζλψλ νξγαληζκψλ.
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5.3.7 Άξζξν 6: Δπζχλε ησλ παξφρσλ πηζηνπνίεζεο
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνο ή µε, πνπ εθδίδεη
αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ζην θνηλφ ή εγγπάηαη γηα ηελ αθξίβεηα ηέηνηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ, επζχλεηαη έλαληη νπνηνπδήπνηε θνξέα ή θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ γηα ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζε βάξνο ηνπ επεηδή ην πξφζσπν απηφ
εχινγα βαζίζζεθε ζην πηζηνπνηεηηθφ, φζνλ αθνξά:
1. ηελ αθξίβεηα, θαηά ηε ζηηγκή ηεο έθδνζήο ηνπ, φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηέρνληαη ζην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, θαζψο θαη ηελ χπαξμε φισλ
ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζή ηνπ.
2. ηε δηαβεβαίσζε φηη ν ππνγξάθσλ, ε ηαπηφηεηα ηνπ νπνίνπ βεβαηψλεηαη ζην
αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο έθδνζήο ηνπ, θαηείρε
δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηα αλαθεξκέλα ή
θαζνξηδφκελα ζην πηζηνπνηεηηθφ δεδνκέλα επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο.
3. ηε δηαβεβαίσζε φηη ακθφηεξα ηα δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο θαη
επαιήζεπζεο ππνγξαθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά,
εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο.
2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο επζχλεηαη επίζεο, αλ παξαιείςεη λα
θαηαγξάςεη ηελ αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
3. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν πάξνρνο δελ επζχλεηαη, αλ απνδείμεη φηη δελ
ηνλ βαξχλεη πηαίζκα.
4. ην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ δχλαληαη λα αλαγξάθνληαη, απφ ηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, πεξηνξηζκνί ρξήζεο απηνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη
πεξηνξηζκνί ηίζεληαη θαηά ηξφπν, ν νπνίνο είλαη αλαγλσξίζηκνο απφ νπνηνλδήπνηε
ηξίην. ' απηή ηελ πεξίπησζε ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο δελ επζχλεηαη γηα
ηε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππέξβαζε ησλ αλαθεξφκελσλ πεξηνξηζκψλ θαηά ηε
ρξήζε ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
5. ην αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ δχλαληαη λα αλαγξάθνληαη, απφ ηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, φξηα γηα ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα φξηα απηά
ηίζεληαη θαηά ηξφπν αλαγλσξίζηκν απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην. ηελ πεξίπησζε απηήλ ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο δελ επζχλεηαη γηα ηε δεκία πνπ πξνθαιείηαη απφ
ηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ απηψλ.
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6. Σα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ µε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2251/1994 (Α΄ 191) φπσο ηζρχεη γηα ηελ πξνζηαζία
θαηαλαισηψλ θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο ησλ ζπκβάζεσλ, πνπ
ζπλάπηνληαη µε θαηαλαισηέο.

5.3.8 Άξζξν 7: Πξνζηαζία δεδνκέλσλ
1. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ε Δ.Δ.Σ.Σ θαη νη θνξείο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
παξφληνο Γηαηάγµαηνο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997 (Α΄ 50) θαη ηνπ
Ν. 2774/1999 (Α΄ 287)

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
2. Δηδηθφηεξα ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ,
δχλαηαη λα ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ έθδνζε
πηζηνπνηεηηθψλ µφλν απεπζείαο απφ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ή θαηφπηλ ξεηήο
ζπγθαηάζεζήο ηνπ θαη µφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ έθδνζε θαη
δηαηήξεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ζ ζπιινγή ή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα γηα άιινπο ζθνπνχο απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ.
3. Δπηηξέπεηαη ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο λα αλαγξάθνπλ ζην
αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ ςεπδψλπκν αληί ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο.

5.3.9 Άξζξν 8: Κνηλνπνίεζε
1. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ Δπηθνηλσληψλ
ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην ηαρχηεξν δπλαηφλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο.
2. Ζ Δ.Δ.Σ.Σ ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο επσλπκίεο θαη ηηο
δηεπζχλζεηο φισλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ εζληθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο.
3. Σπρφλ αιιαγέο ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ αλαθνηλψλνληαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ
ζηελ Δπηηξνπή απφ ηα αλσηέξσ φξγαλα.
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5.3.10 Άξζξν 9: Παξαξηήκαηα
Απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο ηα παξαθάησ Παξαξηήκαηα Η, ΗΗ, ΗΗΗ
θαη ΗV.
5.3.10.1 Παξάξηεκα Ι: Όξνη ηζρύνληεο γηα αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά
Σα αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:
1. έλδεημε φηη ην πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη σο αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ,
2. ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη ην
θξάηνο, ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο,
3. ην φλνκα ηνπ ππνγξάθνληνο ή ςεπδψλπκν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ςεπδψλπκν,
4. πξφβιεςε εηδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ ππνγξάθνληνο, πνπ ζα πεξηιεθζεί
εθφζνλ είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε µε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην
πηζηνπνηεηηθφ,
5. δεδνκέλα

επαιήζεπζεο

ππνγξαθήο

πνπ

αληηζηνηρνχλ

ζε

δεδνκέλα

δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνγξάθνληνο,
6. έλδεημε ηεο έλαξμεο θαη ηνπ ηέινπο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ,
7. ηνλ θσδηθφ ηαπηνπνίεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ,
8. ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ
πηζηνπνίεζεο πνπ ην εθδίδεη,
9. ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ηνπ πεδίνπ ρξήζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, θαη
10. ηπρφλ φξηα ζην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί.

5.3.10.2 Παξάξηεκα ΙΙ: Όξνη ηζρύνληεο γηα παξόρνπο ππεξεζηώλ πηζηνπνίεζεο πνπ
εθδίδνπλ αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά
Οη παξφρνη ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο πξέπεη:
1. λα απνδεηθλχνπλ ηελ απαξαίηεηε αμηνπηζηία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα µε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα θξηηήξηα,
2. λα δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή αζθαιψλ θαη άκεζσλ ππεξεζηψλ θαηαιφγνπ θαη
αλάθιεζεο,
3. λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε εκεξνκελία θαη ν ρξφλνο έθδνζεο ή αλάθιεζεο
πηζηνπνηεηηθνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο,
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4. λα πξνβαίλνπλ, µε θαηάιιεια κέζα θαη ζχκθσλα µε ην εζληθφ δίθαην, ζε
επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ελδερνκέλσο ηπρφλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ αηφκνπ ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ.
5. λα απαζρνινχλ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάξηηζε, ηελ εκπεηξία θαη ηα
πξνζφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο,

ηδίσο

ηθαλφηεηα ζε δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν, ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζηηο
ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη εμνηθείσζε µε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο
αζθάιεηαο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο
δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο λα αληηζηνηρνχλ πξνο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα.
6. λα

ρξεζηκνπνηνχλ

αμηφπηζηα

ζπζηήκαηα

θαη

πξντφληα

ηα

νπνία

πξνζηαηεχνληαη έλαληη ηξνπνπνίεζεο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηερληθή θαη
θξππηνγξαθηθή

αζθάιεηα

ησλ

δηεξγαζηψλ

πηζηνπνίεζεο

νη

νπνίεο

ππνζηεξίδνληαη απφ απηά.
7. λα ιακβάλνπλ κέηξα έλαληη ηεο πιαζηνγξάθεζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο πηζηνπνίεζεο παξάγεη δεδνκέλα δεκηνπξγίαο
ππνγξαθήο λα εγγπψληαη ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηεξγαζίαο παξαγσγήο ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ.
8. λα δηαζέηνπλ επαξθείο ρξεκαηηθνχο πφξνπο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα µε
ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ νδεγία, ηδίσο γηα ηελ αλάιεςε ηεο
επζχλεο δεκηψλ,
9. λα θαηαγξάθνπλ ην ζχλνιν ησλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ έλα
αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30)

εηψλ,

ηδίσο γηα ηελ παξνρή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πηζηνπνίεζεο ζε λνκηθέο
δηαδηθαζίεο.

Ζ θαηαγξαθή απηή δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη µε

ειεθηξνληθά κέζα.
10. λα µελ απνζεθεχνπλ ή αληηγξάθνπλ δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο ηνπ
αηφκνπ πξνο ην νπνίν ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο παξέζρε ππεξεζίεο
δηαρείξηζεο θιεηδηψλ.
11. πξηλ ζπλάςνπλ ζπκβαηηθή ζρέζε µε πξφζσπν πνπ δεηεί πηζηνπνηεηηθφ απφ
απηνχο γηα λα θαηνρπξψζεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ ππνγξαθή,

λα ην

ελεκεξψλνπλ µε αλζεθηηθά κέζα επηθνηλσλίαο ζρεηηθά µε ηνπο αθξηβείο
φξνπο

θαη

πξνυπνζέζεηο

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ρξεζηκνπνίεζεο

ελδερνκέλσλ

ηνπ

πεξηνξηζκψλ

ηεο

πηζηνπνηεηηθνχ,
ρξήζεο

ηνπ

πηζηνπνηεηηθνχ, ηεο χπαξμεο κεραληζκνχ εζεινληηθήο δηαπίζηεπζεο θαη ησλ
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δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο παξαπφλσλ θαη επίιπζεο δηαθνξψλ. Οη πιεξνθνξίεο
απηέο, νη νπνίεο δχλαληαη λα δηαβηβάδνληαη ειεθηξνληθψο,

πξέπεη λα

παξέρνληαη εγγξάθσο, ζε εχθνια θαηαιεπηή γιψζζα. ρεηηθά απνζπάζκαηα
ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ θαζίζηαληαη επίζεο πξνζηηά θαηφπηλ αηηήκαηνο
ηξίησλ, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ απηφ.
12. λα ρξεζηκνπνηνχλ αμηφπηζηα ζπζηήκαηα γηα ηελ απνζήθεπζε πηζηνπνηεηηθψλ
ζε επαιεζεχζηκε κνξθή, νχησο ψζηε:


µφλν αξκφδηνη λα κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ εηζαγσγέο θαη
ηξνπνπνηήζεηο



λα κπνξεί λα ειέγρεηαη ε γλεζηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ,



λα είλαη δπλαηή ε θνηλφρξεζηε αλάθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ κφλνλ ζηηο
πεξηπηψζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δνζεί ε ζπγθαηάζεζε ηνπ
θαηφρνπ θαη



νη ηπρφλ ηερληθέο αιιαγέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο ελ ιφγσ
απαηηήζεηο αζθαιείαο λα γίλνληαη εκθαλψο αληηιεπηέο απφ ηνλ
ρεηξηζηή.

5.3.10.3 Παξάξηεκα ΙΙΙ: ∆ηαζθάιηζε αμηνπηζηίαο ηεο δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο
1. Οη αζθαιείο δηαηάμεηο δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πξέπεη, µέζσ ελδεδεηγκέλσλ
ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ κέζσλ, λα δηαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ φηη:
1. ηα δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο παξαγσγή
ππνγξαθψλ απαληνχλ θαη' νπζία, µφλν µία θνξά θαη φηη ην απφξξεην είλαη
δηαζθαιηζκέλν.
2. ηα δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο παξαγσγή
ππνγξαθψλ δελ κπνξνχλ, µε εχινγε βεβαηφηεηα, λα αληιεζνχλ απφ αιινχ
θαη φηη ε ππνγξαθή πξνζηαηεχεηαη απφ πιαζηνγξαθία µε ηα κέζα ηεο
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο,
3. ηα δεδνκέλα δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο παξαγσγή
ππνγξαθψλ κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ λφκηκν
ππνγξάθνληα θαηά ηεο ρξεζηκνπνίεζεο απφ ηξίηνπο.
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2. Οη αζθαιείο δηαηάμεηο δεκηνπξγίαο ππνγξαθήο δελ κεηαβάιινπλ ηα πξνο
ππνγξαθή δεδνκέλα νχηε εκπνδίδνπλ ηελ ππνβνιή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζην
ππνγξάθνληα πξηλ απφ ηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο.

5.3.10.4 Παξάξηεκα IV: πζηάζεηο γηα ηελ αζθαιή επαιήζεπζε ηεο ππνγξαθήο
Καηά ηε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη µε
εχινγε βεβαηφηεηα φηη:
1. ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο επαιήζεπζε ηεο ππνγξαθήο
αληηζηνηρνχλ ζηα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ επαιεζεχνληα,
2. ε ππνγξαθή επαιεζεχεηαη µε αμηνπηζηία θαη φηη ην απνηέιεζκα ηεο
επαιήζεπζεο εκθαλίδεηαη µε νξζφ ηξφπν,
3. ν επαιεζεχσλ κπνξεί ελδερνκέλσο λα νξίζεη µε βεβαηφηεηα ηα πεξηερφκελα
ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππνγξάθνληαη,
4. ε γλεζηφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ απαηηείηαη θαηά ηε
ζηηγκή ηεο επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο έρνπλ ειεγρζεί µε αμηνπηζηία,
5. ην απνηέιεζκα ηεο επαιήζεπζεο φπσο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο
εκθαλίδνληαη µε ηνλ νξζφ ηξφπν,
6. ε ρξεζηκνπνίεζε ςεπδσλχκνπ δειψλεηαη εκθαλψο, θαη
7. µπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηφκελεο ηεο αζθάιεηαο.

5.3.11 Άξζξν 10: Έλαξμε ηζρχνο
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγµαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.
ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη
εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγµαηνο. [73]
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5.4 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 39/2001: Καζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο
πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ
θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ
πιεξνθνξηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο Οδεγίεο 98/34/ΔΚ θαη 98/48/ΔΚ
5.4.1 Δηζαγσγή
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1338/83 (ΦΔΚ 34/Α/17.3.1983), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1440/84 (ΦΔΚ 70/Α/21.5.1984) θαη απφ ην
άξζξν 22 ηνπ Ν.2789/2000 (ΦΔΚ 21/Α/2000) θαη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.1892/1990
(ΦΔΚ 101/Α/31.7.1990).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν. 1558/85 «Κπβέξλεζε

θαη

Κπβεξλεηηθά

ξγαλα» (ΦΔΚ 137/Α/26.7.1985), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27
ηνπ Ν.2081/1992 ( ΦΔΚ 154/Α/10.9.1992) θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ.
2α ηνπ Ν. 2469/97 (ΦΔΚ 38/Α/14.3.1997).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 229/86 (ΦΔΚ 96/Α/6.7.1986) «χζηαζε θαη Οξγάλσζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο» θαη ηνπ Π.Γ. 396/89 (ΦΔΚ 172/Α/16.6.1989)
«Οξγαληζκφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 27/1986 «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνχ,
Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο»
(ΦΔΚ 19/Α/1.2.1996).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 143/2000 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλ. Τπνπξγνχ θαη
Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 122/Α/13.04.2000).
6. Σελ 303/5.05.2000 Κνηλή Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Αλάπηπμεο/Αιέμαλδξν
Καιαθάηε θαη Μαξία-Διέλε Απνζηνιάθε» (ΦΔΚ 594/Β/5.5.2000).
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.372/1976 «Πεξί ζπζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνχ
Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ18)» (ΦΔΚ 166/Α/30.6.1976), ην άξζξν 22 ηνπ Ν.

18

ΔΛΟΣ : Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο
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1682/1987 (ΦΔΚ 14/Α/16.2.1987) θαη ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 2642/98 (ΦΔΚ
216/Α/1998).
8. Σελ κε αξηζ. 518/2000 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, χζηεξα απφ
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο,
απνθαζίδνπκε:
5.4.2 Άξζξν 1
θνπφο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
πξνο ηηο Οδεγίεο 98/34/ΔΚ (ΔΔ L204/37 ηεο 21.7.1998) θαη 98/48/ΔΚ (EEL217/1998
ηεο 5.8.1998).
5.4.3 Άξζξν 2
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο Π.Γ., λνείηαη σο:
1. «Πξντφλ»: θάζε πξντφλ βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, θαη θάζε γεσξγηθφ πξντφλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ.
2. «Τπεξεζία»: νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ήηνη θάζε
ππεξεζία πνπ ζπλήζσο παξέρεηαη έλαληη ακνηβήο, κε ειεθηξνληθά κέζα εμ
απνζηάζεσο θαη θαηφπηλ πξνζσπηθήο επηινγήο ελφο απνδέθηε ππεξεζηψλ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο νξηζκνχ, λνείηαη κε ηνλ φξν:
- «εμ απνζηάζεσο»: ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ρσξίο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα είλαη
ηαπηφρξνλα παξφληα,
- «κε ειεθηξνληθά κέζα»: ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζηελ αθεηεξία ηεο θαη γίλεηαη
απνδεθηή ζηνλ πξννξηζκφ ηεο κέζσ εμνπιηζκψλ ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςεθηαθήο ζπκπίεζεο) ή απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη ε
νπνία παξέρεηαη, δηαβηβάδεηαη θαη ιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ κέζσ ηειεθσληθήο
γξακκήο, ξαδηνθσληθήο κεηάδνζεο, νπηηθήο ίλαο ή κε άιια ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα,
- «θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίαο ελφο απνδέθηε ππεξεζηψλ»: ππεξεζία πνπ
παξέρεηαη κε κεηάδνζε δεδνκέλσλ θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίαο.
ην παξάξηεκα III πεξηέρεηαη ελδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
δελ\θαιχπηνληαη απφ απηφλ ηνλ νξηζκφ.
To παξφλ Π.Γ. δελ εθαξκφδεηαη:
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- ζηηο ππεξεζίεο ξαδηνθσληθψλ κεηαδφζεσλ,
- ζηηο ππεξεζίεο ξαδηνηειενπηηθψλ κεηαδφζεσλ πεξί ησλ νπνίσλ ην άξζξν 1
ζηνηρείν

α)

ηεο

νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή

λνκνζεζία κε ην Π.Γ. 231/1995 (ΦΔΚ 131/Α/1995).
3. «Σερληθή πξνδηαγξαθή»: ε πξνδηαγξαθή πνπ πεξηέρεηαη ζε έγγξαθν ζην νπνίν
νξίδνληαη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο, φπσο ηα επίπεδα
πνηφηεηαο ή ηδηφηεηεο ρξήζεο, ε αζθάιεηα, νη δηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξντφλ φζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία πψιεζεο, ηελ
νξνινγία, ηα ζχκβνια, ηηο δνθηκέο θαη ηηο κεζφδνπο δνθηκήο, ηε ζπζθεπαζία, ηε
ζήκαλζε θαη ην εηηθεηάξηζκα, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο
πηζηφηεηαο.
Ο φξνο «ηερληθή πξνδηαγξαθή» θαιχπηεη επίζεο ηηο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο
παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38 παξάγξαθνο 1 ηεο
ζπλζήθεο, πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε δηαηξνθή θαη δηαηξνθή ησλ
δψσλ, θαζψο θαη θαξκάθσλ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 65/65/ΔΟΚ, ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηελ ΚΤΑ Α6/10395/1312/31.12.1985 (ΦΔΚ 798/Β/1985), θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο
παξαγσγήο άιισλ πξντφλησλ, εθφζνλ απηέο έρνπλ επηπηψζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο γλσξίζκαηα.
4. «Άιιε απαίηεζε»: απαίηεζε, εθηφο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, επηβαιιφκελε ζε
έλα πξντφλ, ηδίσο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ ή ηνπ πεξηβάιινληνο, ε
νπνία αθνξά ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο κεηά ηε δηάζεζε ηνπ ζηελ αγνξά, φπσο νη
ζπλζήθεο ρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή εμάιεηςεο ηνπ,
εθφζνλ νη ζπλζήθεο απηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε ζχλζεζε ή ηε θχζε
ηνπ πξντφληνο, ή ηελ εκπνξία ηνπ.
5. «Καλφλαο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο»: απαίηεζε γεληθήο θχζεσο ζρεηηθά κε ηελ
πξφζβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 2 θαη
ζηελ άζθεζε ηνπο, εηδηθφηεξα δηαηάμεηο γηα ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο, ηηο
ππεξεζίεο θαη ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ θαλφλσλ πνπ δελ
αλαθέξνληαη εηδηθά ζηηο ππεξεζίεο πνπ νξίδνληαη ζην ίδην ζεκείν.
Σν παξφλ Π.Γ. δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ άπηνληαη δεηεκάησλ εκπηπηφλησλ
ζηηο θνηλνηηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ
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ππεξεζηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Ν. 2246/94 (ΦΔΚ 276/Α/1994), κε ηνλ νπνίν
ελζσκαηψζεθε ε νδεγία 90/387/ΔΚ.
Σν παξφλ Π.Γ. δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ άπηνληαη δεηεκάησλ εκπηπηφλησλ
ζηηο θνηλνηηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζην
παξάξηεκα IV ηνπ παξφληνο Π.Γ.
To παξφλ Π.Γ. δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ εθδίδνληαη απφ ή γηα
νξγαλσκέλεο αγνξέο ζχκθσλα κε ην Ν. 2396/96(ΦΔΚ73/Α/1996), κε ηνλ νπνίν
ελζσκαηψζεθε ε νδεγία 93/22/ΔΟΚ, άιιεο αγνξέο ή νξγαληζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ
ζπκςεθηζηηθέο ή εθθαζαξηζηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηηο αγνξέο απηέο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ
άξζξνπ 32 παξάγξαθνο 4 ηνπ παξαπάλσ Νφκνπ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο νξηζκνχ:
- έλαο θαλφλαο ζεσξείηαη φηη αθνξά εηδηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ
πιεξνθνξηψλ φηαλ, αλ ιεθζεί ππφςε ε αηηηνινγία θαη ην θείκελν ηνπ, έρεη
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη αληηθείκελν, είηε εμ νινθιήξνπ είηε ζε επί κέξνπο δηαηάμεηο,
λα ξπζκίζεη κε ζαθή θαη εχζηνρν ηξφπν ηηο ππεξεζίεο απηέο,
- έλαο θαλφλαο δελ ζεσξείηαη φηη αθνξά εηδηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ
πιεξνθνξηψλ φηαλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο απηέο κφλνλ θαηά ζπλεθδνρή ή θαηά
ζχκπησζε.
6. «Πξφηππν»: νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ αλαγλσξηζκέλν
νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο, γηα επαλεηιεκκέλε ή δηαξθή εθαξκνγή, ησλ νπνίσλ φκσο ε
ηήξεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη νη νπνίεο ππάγνληαη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο
θαηεγνξίεο:
- δηεζλέο πξφηππν: πξφηππν εγθεθξηκέλν απφ δηεζλή νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο ην νπνίν
ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ,
- επξσπατθφ πξφηππν: πξφηππν εγθεθξηκέλν απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο,
ην νπνίν ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ,
- Δζληθφ πξφηππν: πξφηππν εγθεθξηκέλν απφ εζληθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο ην νπνίν
ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ.
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7.

«Πξφγξακκα ηππνπνίεζεο»:

πξφγξακκα

εξγαζίαο ελφο αλαγλσξηζκέλνπ

νξγαληζκνχ ηππνπνίεζεο κε ην νπνίν θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο ησλ ζεκάησλ γηα ηα
νπνία δηεμάγνληαη εξγαζίεο ηππνπνίεζεο.
8. «ρέδην πξνηχπνπ»: ην έγγξαθν κε ην θείκελν ησλ ηερληθψλ θαλνληζκψλ γηα
θαζνξηζκέλν πξντφλ, πνπ ζρεδηάδεηαη λα εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εζληθήο
ηππνπνίεζεο, φπσο ην θείκελν απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο
εξγαζίεο θαη δηαλέκεηαη πξνο ζρνιηαζκφ ή δεκφζηα έξεπλα.
9. «Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο»: νξγαληζκφο αλαθεξφκελνο ζην
παξάξηεκα Η.
10. «Δζληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο»: νξγαληζκφο αλαθεξφκελνο ζην παξάξηεκα
II.
11. «Σερληθφο θαλφλαο»: Σερληθή πξνδηαγξαθή ή άιιε απαίηεζε ή θαλφλαο ζρεηηθά
κε ηηο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθείσλ δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ
νπνίσλ ε ηήξεζε είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν ή ηελ πξαθηηθή (de jure ή de facto),
γηα ηελ εκπνξία, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θνξέα παξνρήο
ππεξεζηψλ ή ηε ρξήζε ζε θξάηνο κέινο ή ζε ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θξάηνπο απηνχ,
φπσο επίζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 10, νη λνκνζεηηθέο,
θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ απαγνξεχνπλ ηελ
θαηαζθεπή, εηζαγσγή, εκπνξία ή ρξήζε ελφο πξντφληνο θαη ηελ παξνρή ή ρξήζε κηαο
ππεξεζίαο ή ηελ εγθαηάζηαζε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Σερληθνί
θαλφλεο ππνρξεσηηθνί απφ ηελ πξαθηηθή (de facto) είλαη ηδίσο: νη λνκνζεηηθέο,
θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ελφο θξάηνπο κέινπο νη νπνίεο παξαπέκπνπλ
είηε ζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή άιιεο απαηηήζεηο είηε ζε θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο
ππεξεζίεο, είηε ζε επαγγεικαηηθνχο θψδηθεο ή θψδηθεο νξζήο πξαθηηθήο πνπ κε ηε
ζεηξά ηνπο παξαπέκπνπλ ζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή άιιεο απαηηήζεηο ή θαλφλεο
ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ηεθκήξην ζπκβαηφηεηαο
πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο
ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο, νη εθνχζηεο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε δεκφζηα αξρή είλαη
ζπκβαιιφκελν κέξνο θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ ηήξεζε, πξνο ην δεκφζην
ζπκθέξνλ, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή άιισλ απαηηήζεσλ ή θαλφλσλ ζρεηηθά κε
ηηο ππεξεζίεο. Δμαηξνχληαη νη ζπγγξαθέο ππνρξεψζεσλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,

157

Παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: Αλάιπζε Σερλνινγηθνχ Δπηπέδνπ θαη Καλνληζηηθνχ
Πιαηζίνπ ζε Διιάδα θαη ΔΔ

- νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή άιιεο απαηηήζεηο ή νη θαλφλεο πεξί ππεξεζηψλ, πνπ
ζπλδένληαη κε θνξνινγηθά ή νηθνλνκηθά κέηξα θαη επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ελζαξξχλνληαο ηελ ηήξεζε ησλ ηερληθψλ απηψλ
πξνδηαγξαθψλ ή άιισλ απαηηήζεσλ ή θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο εμαηξνχληαη
νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή άιιεο απαηηήζεηο ή νη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα εζληθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
12. «ρέδην ηερληθνχ θαλφλα»: ην θείκελν κηα ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ή άιιεο
απαίηεζεο ή ελφο θαλφλα ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ εθπνλείηαη πξνθεηκέλνπ ε ηερληθή απηή πξνδηαγξαθή ή
απαίηεζε ή θαλφλαο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο λα θαζηεξσζεί ακέζσο ή ελ ηέιεη σο
ηερληθφο θαλφλαο, θαη ην νπνίν δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη ζε πξνπαξαζθεπαζηηθφ
ζηάδην, κπνξεί λα ππνζηεί νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο.
Σν παξφλ Π.Γ. δελ ηζρχεη γηα ηα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη σο αλαγθαία ζην πιαίζην ηεο
ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ, θαη ηδηαίηεξα
ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηά ηε ρξήζε πξντφλησλ, εθφζνλ ηα κέηξα απηά δελ επεξεάδνπλ
ηα πξντφληα.
5.4.4 Άξζξν 3
Οη νξγαληζκνί ηππνπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα Η θαη II θαζψο θαη ε
Δπξ. Δπηηξνπή, ιακβάλνπλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο, ηα ζρέδηα πξνηχπσλ θαη
ελεκεξψλνληαη απφ ην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΔΛΟΣ γηα ηε ζπλέρεηα πνπ
δίλεηαη ζηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπο επί ησλ ζρεδίσλ απηψλ.
5.4.5 Άξζξν 4
1. Ο ΔΛΟΣ ππνρξενχηαη:
- λα γλσζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 3
- λα δίλεη ζηε δεκνζηφηεηα ηα ζρέδηα πξνηχπσλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα
ζπγθεληξψλνληαη θαη παξαηεξήζεηο απφ ελδηαθεξφκελα κέξε εγθαηεζηεκέλα ζε άιια
θξάηε κέιε,
- λα παξαρσξεί ζηνπο άιινπο νξγαληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα II ην
δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ παζεηηθά ή ελεξγά (κε ηελ απνζηνιή παξαηεξεηνχ) ζηηο
πξνγξακκαηηδφκελεο εξγαζίεο,
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- λα κελ αληηηίζεηαη ζηελ εμέηαζε, ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ησλ επξσπατθψλ νξγαληζκψλ ηππνπνίεζεο, ελφο ζέκαηνο ηππνπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηνπ, θαη λα κελ πξαγκαηνπνηεί ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα πξνδηθάζνπλ ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
2. Απαγνξεχεηαη θάζε πξάμε αλαγλψξηζεο, έγθξηζεο ηχπνπ ή έκκεζεο ρξήζεο ελφο
εζληθνχ πξνηχπνπ πνπ έρεη εγθξηζεί θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3. Σν Κέληξν Πιεξνθφξεζεο (ΚΠ) ηνπ ΔΛΟΣ ζέηεη νκνίσο ζηε δηάζεζε θάζε
ελδηαθεξνκέλνπ φια ηα λέα ζρέδηα ειιεληθψλ πξνηχπσλ, θαζψο θαη ηα λέα ζρέδηα
πξνηχπσλ, πνπ εθπνλνχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σππνπνίεζεο ησλ παξαξηεκάησλ
Η θαη II ηνπ παξφληνο Π.Γ. Κάζε ελδηαθεξφκελνο επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο ηεο
παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο.
5.4.6 Άξζξν 5
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο νξίδεηαη ν εθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο ζηε
κφληκε επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 98/34/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ. Δ.,
εθεμήο επηηξνπή, ν νπνίνο κπνξεί λα ππνβνεζείηαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο ή
ζπκβνχινπο γηα ηε δηαηχπσζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ.
5.4.7 Άξζξν 6
Ο εθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο:
1. ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο
ηνπ ΔΛΟΣ φηαλ θαιείηαη. Ζ επηηξνπή ζπλέξρεηαη κε εηδηθή ζχλζεζε γηα λα εμεηάζεη
ηα δεηήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ.
2. εθθξάδεη ηηο ειιεληθέο ζέζεηο πάλσ ζηηο εθζέζεηο πνπ παξνπζηάδεη ε Δπξ.
Δπηηξνπή ζηελ επηηξνπή γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ
δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ζηηο πξνηάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμάιεηςε ησλ
πθηζηακέλσλ ή πξνβιεπφκελσλ εκπνδίσλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο.
3. ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΔΛΟΣ γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο ζηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο
πξνο ηελ Δπξ. Δπηηξνπή ζηα παξαθάησ ζέκαηα:
• ζηελ αλάζεζε απφ ηελ Δπξ. Δπηηξνπή ζηνπο Δπξσπατθνχο Οξγαληζκνχο
Σππνπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο επξσπατθνχ πξνηχπνπ ζε κηα θαζνξηζκέλε εκεξνκελία,
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• ζηελ κέξηκλα ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο ψζηε, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, θαη πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ησλ εκπνδίσλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο, λα απνθαζίζνπλ ηα
ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε ζε κηα πξψηε θάζε κεηαμχ ηνπο γηα ηα θαηάιιεια κέηξα,
• ζηελ ιήςε απφ ηελ Δπξ. Δπηηξνπή θάζε θαηάιιεινπ κέηξνπ ζρεηηθά κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2,
• ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ηνκέσλ γηα ηνπο νπνίνπο απνδεηθλχεηαη αλαγθαία ε ελαξκφληζε
θαη ζηε ιήςε, ελδερνκέλσο, ησλ θαηάιιεισλ εξγαζηψλ ελαξκφληζεο ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα,
• ζηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ Δπξ. Δπηηξνπή ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ παξφληνο Π.Γ.,
• ζηελ θαηάξηηζε ησλ θαλφλσλ θσδηθνπνηεκέλεο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη
ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ θξηηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα
πξνγξάκκαηα ηππνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο
98/34/ΔΚ,
• ζηηο αηηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο,
• ζηελ επηινγή ηνπ πξαθηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί γηα ηελ
αληαιιαγή

πιεξνθνξηψλ,

πνπ

πξνβιέπεη

ε

Οδεγία

98/34/ΔΚ,

θαη

ησλ

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζα πξέπεη, ελδερνκέλσο, λα γίλνπλ ζε απηφ,
• ζηελ επαλεμέηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζέηεη ζε εθαξκνγή ην
παξφλ Π.Γ.,
• ζηελ έθθξαζε γλψκεο ζε θάζε ζρέδην Σερληθνχ Καλφλα πνπ ηίζεηαη ππφςε ηεο
επηηξνπήο,
• ζε θάζε άιιν δήηεκα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 98/34/ΔΚ.
5.4.8 Άξζξν 7
1. Καηά ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ελφο επξσπατθνχ πξνηχπνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
6 παξάγξαθνο 3 πξψηε πεξίπησζε, ν ΔΛΟΣ δελ επηηξέπεηαη λα πξνβαίλεη ζε θακία
ελέξγεηα ε νπνία κπνξεί λα βιάςεη ηελ επηδησθφκελε ελαξκφληζε, θαη ηδίσο, δελ
δεκνζηεχεη ζην δεδνκέλν ηνκέα λέν ή αλαζεσξεκέλν εζληθφ πξφηππν πνπ δελ είλαη
πιήξσο ζχκθσλν πξνο πθηζηάκελν επξσπατθφ πξφηππν.
2. Ζ παξάγξαθνο 1 δελ ηζρχεη γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ΔΛΟΣ νη νπνίεο αλαιακβάλνληαη
χζηεξα απφ αίηεζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζζνχλ ηερληθνί
θαλνληζκνί ή πξφηππα γηα θαζνξηζκέλα πξντφληα κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε ηερληθνχ
θαλφλα γηα ηα πξντφληα απηά.
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Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί ελ γέλεη, πνπ επηζπκνχλ λα εθπνλήζνπλ
ηερληθνχο θαλνληζκνχο ζε ηνκείο πνπ ήδε ππάξρεη έηνηκν ή ππφ επεμεξγαζία
επξσπατθφ πξφηππν, ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
(ΤΠΑΝ) αίηεζε φπνπ ζα ζεκεηψλνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ θαηάξηηζε
ηνπ, επηζπλάπηνληαο θαη ζρέδην ηνπ ππφ εθπφλεζε ηερληθνχ θαλνληζκνχ.
Σν ΤΠΑΝ κέζσ ηνπ ΔΛΟΣ κεξηκλά γηα ηελ αλαθνίλσζε ζηελ Δπξ. Δπηηξνπή, ησλ
παξαπάλσ αηηήζεσλ, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο Π.Γ.
5.4.9 Άξζξν 8
1. Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί πνπ ζπληάζζνπλ ζρέδηα ηερληθψλ
θαλφλσλ, ππνρξενχληαη λα ηα θνηλνπνηνχλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ
ΤΠΑΝ θαη ζηνλ ΔΛΟΣ, εθηφο εάλ πξφθεηηαη απιψο γηα απηνχζηα κεηαθνξά ελφο
δηεζλνχο ή επξσπατθνχ πξνηχπνπ, νπφηε δελ απνζηέιιεηαη ην θείκελν θαη αξθεί κηα
απιή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ ελ ιφγσ ηερληθφ θαλφλα. Σα ζρέδηα απηά
ζπλνδεχνληαη απφ κηα ζχληνκε αλαθνίλσζε ησλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ
θαηάξηηζε απηνχ ηνπ ηερληθνχ θαλφλα, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 7,
παξάγξαθνο 2, εδάθην δεχηεξν.
Σν ΤΠΑΝ κέζσ ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΔΛΟΣ απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή
ηεο Δ. Δ., θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο, ηα παξαπάλσ ζρέδηα ηερληθψλ θαλφλσλ θαη
αληίζηνηρα δέρεηαη ηα απνζηειιφκελα απφ ηα άιια θξάηε-κέιε, γηα ηα νπνία παξέρεη
πιεξνθφξεζε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο.
Καηά πεξίπησζε, νη παξαπάλσ ππεξεζίεο αλαθνηλψλνπλ ηαπηφρξνλα ην θείκελν ησλ
βαζηθψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη θαηά
θχξην θαη άκεζν ηξφπν ην ζρέδην ηερληθνχ θαλφλα, εάλ ε γλψζε απηνχ ηνπ θεηκέλνπ
είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ηερληθνχ θαλφλα.
Δάλ ρξεηαζηεί, νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί πνπ ζπλέηαμαλ ην ζρέδην ηνπ
ηερληθνχ θαλφλα γλσζηνπνηνχλ ηαπηνρξφλσο - εάλ δελ ην έρνπλ ήδε δηαβηβάζεη κε
θάπνηα πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ηνπο- ην θείκελν ησλ βαζηθψλ, λνκνζεηηθψλ θαη
θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην θαη άκεζν ηξφπν ηνλ ζρεηηθφ
θαλφλα, εθφζνλ ε γλψζε ηνπ θεηκέλνπ απηνχ είλαη αλαγθαία γηα λα εθηηκεζεί ε
εκβέιεηα ηνπ ζρεδίνπ απηνχ.
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Οη αξκφδηεο γηα ηε ζχληαμε ησλ ελ ιφγσ ζρεδίσλ ηερληθψλ θαλφλσλ αξρέο,
πξνβαίλνπλ ζε λέα γλσζηνπνίεζε απηψλ, ππφ ηνπο αλσηέξσ φξνπο, εθφζνλ νη φξνη
απηνί επηθέξνπλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζρέδην κε απνηέιεζκα λα
ηξνπνπνηείηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, λα ζπληνκεχεηαη ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα
εθαξκνγήο ηνπ, λα πξνζηίζεληαη πξνδηαγξαθέο ή απαηηήζεηο ή - απηέο λα θαζίζηαληαη
πην απζηεξέο.
Δηδηθφηεξα, φηαλ ην ζρέδην ηερληθνχ θαλφλα αθνξά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάζεζεο
ζην εκπφξην ή ηεο ρξήζεο κηαο νπζίαο, ελφο παξαζθεπάζκαηνο ή ελφο ρεκηθνχ
πξντφληνο, ζπλ ηνηο άιινηο θαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ
θαηαλαισηψλ ή ηνπ πεξηβάιινληνο, γλσζηνπνηείηαη επίζεο, είηε πεξίιεςε, είηε, ζην
κέηξν πνπ είλαη δηαζέζηκεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ηα ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε νπζία, παξαζθεχαζκα ή πξντφλ, θαζψο θαη φζα αθνξνχλ
ζηα γλσζηά θαη δηαζέζηκα πξντφληα ππνθαηάζηαζεο. Οκνίσο γλσζηνπνηνχλ ηηο
αλακελφκελεο επηπηψζεηο ηνπ κέηξνπ ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
θαηαλαισηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλνδεχνληάο ηα κε αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ,
δηελεξγνχκελε, φπνπ ζπληξέρεη ιφγνο, βάζεη ησλ γεληθψλ αξρψλ αμηνιφγεζεο ησλ
θηλδχλσλ απφ ρεκηθά πξντφληα, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10, παξάγξαθνο 4 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 793/93 γηα ηελ πεξίπησζε ήδε πθηζηακέλεο νπζίαο ή ζην
άξζξν 3, παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 67/548/ΔΟΚ, ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί
ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην ΠΓ 329/83(ΦΔΚ 118/Α/83), γηα ηελ πεξίπησζε
λέαο νπζίαο.
2. Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί ελ γέλεη κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ ζην ΤΠΑΝ
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ηα ζρέδηα ηερληθψλ θαλνληζκψλ άιισλ ρσξψλ πνπ ηνπο
δηαβηβάδνληαη. Οη παξαηεξήζεηο απηέο απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ Κ.Π. ηνπ ΔΛΟΣ ζην
θξάηνο-κέινο πνπ εθπφλεζε ην ζρέδην ηερληθνχ θαλνληζκνχ.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν δηαβηβάδνληαη ζηηο παξαπάλσ Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο νη
παξαηεξήζεηο άιισλ θξαηψλ κειψλ ή ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. γηα ζρέδηα ηερληθψλ
θαλνληζκψλ πνπ απηέο θαηάξηηζαλ, γηα λα ηηο ιάβνπλ ππφςε ηνπο, ζην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ, θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ νξηζηηθψλ θεηκέλσλ ησλ ηερληθψλ θαλνληζκψλ
απηψλ.
ηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή άιιεο απαηηήζεηο ή ηνπο θαλφλεο
ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο, πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 2 ζεκείν 11 δεχηεξν εδάθην ηξίηε
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πεξίπησζε, νη παξαηεξήζεηο ή νη αηηηνινγεκέλεο γλψκεο ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο ή ησλ
θξαηψλ κειψλ κπνξνχλ λα αθνξνχλ κφλν ηηο πηπρέο ηνπ κέηξνπ νη νπνίεο
ελδερνκέλσο απνηεινχλ εκπφδην γηα ηηο ζπλαιιαγέο ή πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο θαλφλεο
ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο, ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ ή ηελ ειεπζεξία
εγθαηάζηαζεο ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη φρη ηε θνξνινγηθή ή νηθνλνκηθή
ηνπ πηπρή.
3. Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί ελ γέλεη απνζηέιινπλ ζην ΤΠΑΝ θαη ηνλ
ΔΛΟΣ ην νξηζηηθφ θείκελν ηερληθνχ θαλνληζκνχ πνπ θαηαξηίδνπλ ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ.
Οη παξαπάλσ Τπεξεζίεο κπνξνχλ λα δεηνχλ, κέζσ ηνπ ΤΠΑΝ θαη ηνπ ΔΛΟΣ, ην
νξηζηηθφ θείκελν ελφο ηερληθνχ θαλνληζκνχ άιινπ θξάηνπο-κέινπο.
4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο δελ είλαη εκπηζηεπηηθέο,
εθηφο εάλ ην δεηήζνπλ ξεηψο νη ειιεληθέο αξρέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ
θνηλνπνίεζε. Κάζε ηέηνηα αίηεζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη.
Αλ απηφ δεηεζεί απφ άιιν θξάηνο-κέινο γηα ην ζρέδην ηερληθνχ θαλφλα, νη ειιεληθέο
αξρέο πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα ηερληθψλ θαλφλσλ κπνξνχλ, ιακβάλνληαο ηηο
αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο, λα δεηήζνπλ πξαγκαηνγλσκνζχλε απφ θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
5. ηαλ ην ζρέδην ηερληθνχ θαλφλα απνηειεί κέξνο κέηξνπ, ηνπ νπνίνπ ε
γλσζηνπνίεζε θαηά ην ζηάδηα ηνπ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη απφ άιιεο θνηλνηηθέο
πξάμεηο, ν ζπληάθηεο ηνπ ζρεδίνπ κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8, κε βάζε ηελ άιιε πξάμε, αλαθέξνληαο
ξεηά φηη ε γλσζηνπνίεζε απηή γίλεηαη επίζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Π.Γ.
5.4.10 Άξζξν 9
1. Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί ελ γέλεη αλαβάιινπλ ηελ έγθξηζε ελφο
ζρεδίνπ ηερληθνχ θαλφλα γηα ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ
Δπηηξνπή ηεο γλσζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1.
2. Οη ζπληάθηεο ηερληθνχ θαλφλα αλαβάιινπλ:
- θαηά ηέζζεξηο κήλεο ηελ έγθξηζε ελφο ζρεδίνπ ηερληθνχ θαλφλα ππφ κνξθή
εθνχζηαο ζπκθσλίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ζεκείν 11 δεχηεξν εδάθην,
δεχηεξε πεξίπησζε,
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- κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5, θαηά έμη κήλεο ηελ έγθξηζε
νηνπδήπνηε άιινπ ζρεδίνπ ηερληθνχ θαλφλα (εμαηξνπκέλσλ ησλ ζρεδίσλ φζνλ αθνξά
ηηο ππεξεζίεο), απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ Δπξ. Δπηηξνπή ηεο
γλσζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1, εθφζνλ ε Δπξ. Δπηηξνπή
ή έλα άιιν θξάηνο κέινο δηαηππψζεη, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή,
αηηηνινγεκέλε γλψκε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πξνηεηλφκελν κέηξν παξνπζηάδεη
πηπρέο πνπ κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε
θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο
- κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5, θαηά ηέζζεξηο κήλεο ηελ έγθξηζε ελφο
ζρεδίνπ θαλφλα ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ
Δπξ. Δπηηξνπή ηεο γλσζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1,
εθφζνλ ε Δπξ. Δπηηξνπή ή έλα άιιν θξάηνο κέινο δηαηππψζεη, εληφο ηξηψλ κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία απηή, αηηηνινγεκέλε γλψκε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην
πξνηεηλφκελν

κέηξν

παξνπζηάδεη

πηπρέο

πνπ

κπνξνχλ

ελδερνκέλσο

λα

δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ ή ζηελ ειεχζεξε
εγθαηάζηαζε ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο.
Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ζρεδίσλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο, νη
αηηηνινγεκέλεο γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο ή ησλ θξαηψλ κειψλ δελ κπνξνχλ λα\ζίγνπλ
κέηξα πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο, ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηδίσο ηνκέα, ηα νπνία
εθδίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην, ιακβάλνληαο ππφςε
ηε γισζζηθή πνιπκνξθία, ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ηδηνκνξθίεο, θαζψο θαη ηελ
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.
Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί πνπ είλαη απνδέθηεο ησλ αηηηνινγεκέλσλ
γλσκψλ, αλαθέξνπλ ζηελ Δπξ. Δπηηξνπή ηε ζπλέρεηα πνπ πξνηίζεληαη λα δψζνπλ ζε
απηέο. Πξνθεηκέλνπ δε πεξί ησλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο αλαθέξνπλ,
ελδερνκέλσο, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε νη
αηηηνινγεκέλεο γλψκεο.
3. Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί αλαβάιινπλ ηελ έγθξηζε ελφο ζρεδίνπ
ηερληθνχ θαλφλα, κε εμαίξεζε ηα ζρέδηα ηα ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο, θαηά δψδεθα
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ Δπξ. Δπηηξνπή ηεο γλσζηνπνίεζεο
πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1, εθφζνλ εληφο ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ
αθνινπζνχλ ηελ εκεξνκελία απηή, ε Δπξ. Δπηηξνπή γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζε ηεο
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λα πξνηείλεη ή λα εθδψζεη νδεγία, θαλνληζκφ ή απφθαζε γηα ην ζέκα απηφ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 189 ηεο ζπλζήθεο ΔΟΚ θαη ήδε ην άξζξν 249 ηεο Δλνπνηεκέλεο
πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο.
4. Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί αλαβάιινπλ ηελ έθδνζε ελφο ζρεδίνπ
ηερληθνχ θαλφλα γηα δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ Δπξ.
Δπηηξνπή ηεο γλσζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 εθφζνλ,
εληφο ηξηψλ κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ε Δπξ. Δπηηξνπή γλσζηνπνηήζεη ηε
δηαπίζησζε ηεο φηη ην ζρέδην ηερληθνχ θαλφλα αθνξά ζέκα θαιππηφκελν απφ
πξφηαζε νδεγίαο, θαλνληζκνχ ή απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην πκβνχιην,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 189 ηεο ζπλζήθεο ΔΟΚ θαη ήδε ην άξζξν 249 ηεο
Δλνπνηεκέλεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο.
5. Δάλ ην πκβνχιην εγθξίλεη θνηλή ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο
(status quo) πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4, ε πεξίνδνο απηή ζα
επεθηαζεί, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6, ζηνπο 18 κήλεο.
6. Οη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4 θαη 5, παχνπλ λα
πθίζηαληαη είηε:
- φηαλ ε Δπξ. Δπηηξνπή ελεκεξψζεη ηνπο ζπληάθηεο ησλ ζρεδίσλ ηερληθψλ θαλφλσλ
φηη δελ πξνηίζεηαη πιένλ λα πξνηείλεη ή λα εθδψζεη θνηλνηηθή πξάμε αλαγθαζηηθνχ
ραξαθηήξα,
- φηαλ ε Δπξ. Δπηηξνπή ελεκεξψζεη ηνπο ζπληάθηεο ησλ ζρεδίσλ ηερληθψλ θαλφλσλ
φηη απνζχξεη ηελ πξφηαζε ή ην ζρέδην ηεο,
- κε ηελ έθδνζε θνηλνηηθήο πξάμεο ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα απφ ην πκβνχιην ή
απφ ηελ Δπξ. Δπηηξνπή.
7. Οη παξάγξαθνη 1 έσο 5 δελ ηζρχνπλ φηαλ νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί:
- γηα ιφγνπο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ επηβάιινληαη απφ ζνβαξή θαη απξφβιεπηε
θαηάζηαζε ζπλδεφκελε κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ δψσλ,
κε ηε δηαηήξεζε ηεο ρισξίδαο ή κε ηελ αζθάιεηα θαη γηα ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο
ππεξεζίεο, κε ηε δεκφζηα ηάμε θαη δε κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ, πξέπεη λα
εθπνλήζεη ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηερληθνχο θαλφλεο, πξνθεηκέλνπ λα
ηνπο εθδψζεη θαη λα ηνπο ζέζεη ζε ηζρχ ακέζσο, ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα
δηαβνπιεχζεσλ, ή
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- γηα ιφγνπο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ επηβάιινληαη απφ ζνβαξή θαηάζηαζε πνπ αθνξά
ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο, θαη δε ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ, ησλ επελδπηψλ θαη ησλ
αζθαιηζκέλσλ, νθείιεη λα εθδψζεη θαη λα ζέζεη ακέζσο ζε εθαξκνγή θαλφλεο
ζρεηηθνχο κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο.
Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί παξαζέηνπλ ζηε γλσζηνπνίεζε πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 ηελ αηηηνινγία ηνπ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ κέηξσλ.
5.4.11 Άξζξν 10
1. Σα άξζξα 8 θαη 9 δελ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή ζηηο
εθνχζηεο ζπκθσλίεο κε ηηο νπνίεο:
α) επηρεηξείηαη ζπκκφξθσζε πξνο ηηο θνηλνηηθέο πξάμεηο ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα
πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έθδνζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή θαλφλσλ ζρεηηθά κε
ηηο ππεξεζίεο,
β) ηεξνχληαη νη δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ δηεζλή ζπκθσλία θαη έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ έθδνζε θνηλψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο
θνηλέο ππεξεζίεο ζηελ Κνηλφηεηα,
γ) γίλεηαη ρξήζε ησλ ξεηξψλ δηαζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζε θνηλνηηθέο πξάμεηο
ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα,
δ) εθαξκφδεηαη ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 92/59/ΔΟΚ γηα ηε γεληθή
αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ,
ε) ππάξρεη ζπκκφξθσζε πξνο ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηελ ΚΤΑ Φ1-503/96
(ΦΔΚ98/Β/96)
ζη) ηξνπνπνηείηαη απιψο έλαο ηερληθφο θαλφλαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2,
ζεκείν 11 ηνπ παξφληνο Π.Γ., θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο,
πξνθεηκέλνπ λα αξζεί έλα εκπφδην ζηηο ζπλαιιαγέο ή πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο θαλφλεο
ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο, ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ ή ηελ ειεπζεξία
εγθαηάζηαζεο ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ.
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2. Σν άξζξν 9 δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ
πξνβιέπνπλ απαγφξεπζε ηεο παξαγσγήο, εθφζνλ δελ ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε
θπθινθνξία ησλ αγαζψλ.
3. Σν άξζξν 9 παξάγξαθνη 3 έσο 6, δελ εθαξκφδεηαη ζηηο εθνχζηεο ζπκθσλίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2, ζεκείν 11, δεχηεξν εδάθην δεχηεξε πεξίπησζε.
4. Σν άξζξν 9 δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή άιιεο απαηηήζεηο ή
ζηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ζεκείν 11
δεχηεξν εδάθην ηξίηε πεξίπησζε.
5.4.12 Άξζξν 11
1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Π.Γ. θαηαξγνχληαη:
1. Σν Π.Γ. 206/87 ( ΦΔΚ 94/Α/18.6.87) εθηφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3, νη
νπνίεο παξακέλνπλ ζε ηζρχ.
2. Σν Π.Γ. 523/ 88 ( ΦΔΚ 236/Α/24.10 88)
3. Σν Π.Γ. 48/96 ( ΦΔΚ 44/Α/7.3.96)
2. ε θάζε ηερληθφ θαλφλα πνπ ζεζπίδεηαη, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη παξαπνκπή ζην
παξφλ Π.Γ.
5.4.13 Άξζξν 12
Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο Π.Γ. ηα παξαθάησ
παξαξηήκαηα:
5.4.13.1 Παξάξηεκα Ι: ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ
CEN: Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο
CENELEC: Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο
ETSI: Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Σειεπηθνηλσληαθψλ Πξνηχπσλ
5.4.13.2 Παξάξηεκα ΙΙ: ΔΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ
1. ΒΔΛΓΗΟ: ΗΒΝ/ΒΗΝ (Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor
Normalisatie), CEB/BEC (Comite electrotechnique belge/Belgisch Elektrotechnisch
Comite)
2. ΓΑΝΗΑ: DS (Dansk Standard), NTA (Telestyrelsen, National Telecom Agency)
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3. ΓΔΡΜΑΝΗΑ: DIN (Deutsches Institut fur Normung e.V.), DKE (Deutsche
Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE)
4. ΔΛΛΑΓΑ: ΔΛΟΣ ( Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο)
5. ΗΠΑΝΗΑ: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)
6. ΓΑΛΛΗΑ: AFNOR (Assodation francaise de normalisation), UTE (Union technique
de I‘electricite - Bureau de normalisation aupres de I‘ AFNOR)
7.

ΗΡΛΑΝΓΗΑ:

NSAI

(National

Standards

Authority

of

Ireland),

ETCI

(Electrotechnical Council of Ireland)
8. ΗΣΑΛΗΑ: UNI

19

(Ente nazionale italiano di unificazione), CEI (Comitato

elettrotecnico italiano)
9. ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ: ITM (Inspection du travail et des mines), SEE (Service de
I‘energie de I‘ Etat)
10. ΚΑΣΧ ΥΧΡΔ: NNI (Nederlands Normalisatie institut), NEC (Nederlands
Elektrotechnisch Comite)
11. ΑΤΣΡΗΑ: ON (Osterreichisches Normungsistitut), OVE (Osterreichischer
Verband fur Elektrotechnik)
12. ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ: IPQ (Instituto Portugues de Qualidade)
13. ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ: BSI (British Standards Intitution), BEC (British
Electrotechnical Committee)
14.

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ:

SFS

Standardiseringsforbund

(Suomen
SFSrf),

Standardisoimisliitto
THK

SESKIO

ry

Finlands

(Telehallintokeskus

Teleforvaltningscentralen), SESKO (Suomen
Standardisoimisyhdistys

SGS

/

Sahkoteknillinen
ry

Finlands

Elektrotekniska

Standardiseringsforening SESKO rf)
15. ΟΤΖΓΗΑ: SIS (Standardiseringen i Sverige), SEK (Svenska elektiska
kommissionen), ITS (Informationstekniska Standardiseringen)

19

Οη νξγαληζκνί UNI θαη CEI, ζε ζπλεξγαζία κε ην Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni
θαη ην Ministero dell‘lndustria, έρνπλ αλαζέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ ETSI
ζηελ επηηξνπή CONCIT ( Comitato Nazionale di Coordinamento per Ie tecnologie dell‘informazione).
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5.4.13.3 Παξάξηεκα ΙΙΙ: Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο ππεξεζηώλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από
ην άξζξν 2 ζεκείν 2 δεύηεξν εδάθην
1. Τπεξεζίεο πνπ δελ παξέρνληαη «εμ απνζηάζεσο»
Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη παξνπζία ηνπ παξέρνληνο θαη ηνπ απνδέθηε, αθφκε θαη
φηαλ πξνυπνζέηνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ:
α) εμεηάζεηο ή ζεξαπεία ζε ηαηξείν κε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ αιιά
παξνπζία ηνπ αζζελνχο
β) αλαδίθεζε ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ κέζα ζε θαηάζηεκα παξνπζία ηνπ πειάηε
γ) θξάηεζε αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ κέζσ δηθηχνπ ππνινγηζηψλ ζε γξαθείν ηαμηδηψλ
παξνπζία ηνπ πειάηε
δ) δηάζεζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζε ρψξν αλαςπρήο παξνπζία ηνπ ρξήζηε
2. Τπεξεζίεο πνπ δελ παξέρνληαη «κε ειεθηξνληθά κέζα»
Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ πιηθφ πεξηερφκελν, έζησ θαη αλ παξέρνληαη κέζσ
ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ:
α) απηφκαηε έθδνζε ηίηισλ (ραξηνλνκηζκάησλ, ζηδεξνδξνκηθψλ εηζηηεξίσλ)
β) πξφζβαζε ζηα νδηθά δίθηπα, ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θ.ιπ., κε αληίηηκν αθφκε
θαη αλ ζηελ είζνδν ή/θαη ζηελ έμνδν παξεκβαίλνπλ ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο γηα λα
ειέγμνπλ ηελ πξφζβαζε ή/θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νξζή πιεξσκή.
- Τπεξεζίεο «off-line»: δηαλνκή CD-ROM ή ινγηζκηθνχ ζε δηζθέηεο
- Τπεξεζίεο πνπ δελ παξέρνληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ απνγξαθήο θαη
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ:
α) ππεξεζίεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο
β) ππεξεζίεο θαμ/ηέιεμ
γ) ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ θσλεηηθήο ηειεθσλίαο ή θαμ
δ) ηαηξηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηειεθψλνπ /θαμ
ε) λνκηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηειεθψλνπ/θαμ
ζη) άκεζε εκπνξία κέζσ ηειεθψλνπ/θαμ
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3. Τπεξεζίεο πνπ δελ παξέρνληαη «θαηφπηλ πξνζσπηθήο επηινγήο απνδεθηνχ
ππεξεζηψλ»
Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλε
παξαγγειία θαη πξννξίδνληαη γηα ηαπηφρξνλε παξαιαβή απφ απεξηφξηζην αξηζκφ
απνδεθηψλ (κεηάδνζε «απφ έλα ζεκείν ζε πνιιά ζεκεία»):
α) ππεξεζίεο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ «βίληεν
ζρεδφλ αιά θαξη»), θαη‘ άξζξν 1 ζηνηρείν α) ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ.
β) ππεξεζίεο ξαδηνθσληθψλ κεηαδφζεσλ
γ) (νπηηθναθνπζηηθή) ηειεθεηκελνγξαθία (Teletext).
5.4.13.4 Παξάξηεκα IV: Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ πεξί
ησλ νπνίσλ ην άξζξν 2 ζεκείν 5 ηξίην εδάθην
- Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο
- πλαιιαγέο αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο
- Σξαπεδηθέο ππεξεζίεο
- πλαιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζπληαμηνδνηηθά ηακεία
- Τπεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο επί πξνζεζκία ή πξναηξέζεηο.
Απηέο νη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηδίσο:
α) ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηεο νδεγίαο
93/22/ΔΟΚ, ηηο ππεξεζίεο νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ
β) ηηο ππεξεζίεο πνπ εμαξηψληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ππέξ ησλ νπνίσλ ηζρχεη
ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηεο νδεγίαο
89/646/ΔΟΚ
γ) ηηο ζπλαιιαγέο πνπ εμαξηψληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο,
θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη:
- ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 73/239/ΔΟΚ
- ζην παξάξηεκα ηεο νδεγίαο 79/267/ΔΟΚ
- ζηελ νδεγία 64/255/ΔΟΚ
- ζηηο νδεγίεο 92/49/ΔΟΚ θαη 92/96/ΔΟΚ
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5.4.14 Άξζξν 13
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
ηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο
Γηαηάγκαηνο. [74]

5.5 πκπεξάζκαηα
Μεηά ηε κειέηε ηεο παξαπάλσ λνκνζεζίαο, βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα πσο ε δεκηνπξγία
κίαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο
επηρεηξήζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί.
Απηφ γίλεηαη ζαθέο απφ ηε κειέηε ηνπ Νφκνπ 2672/1998 ζην άξζξν 14 φπνπ
θαίλεηαη θαζαξά πσο επηηξέπεηαη ε δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθά κέζα θαη
απηφ κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ ππεξεζηψλ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ, νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή κεηαμχ ησλ παξαπάλσ θαη θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. Σν
πεξηερφκελν πνπ ζα αληαιιάζζεηαη κπνξεί λα είλαη γλσκνδνηήζεηο, εξσηήκαηα,
αηηήζεηο, απαληήζεηο, εγθχθιηνη, νδεγίεο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα ή έγγξαθεο εηζεγήζεηο.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο εμαηξέζεηο φπνπ θαίλεηαη πσο δελ κπνξνχλ λα
δηαθηλεζνχλ απφξξεηα έγγξαθα, έγγξαθα κε επαίζζεηα δεδνκέλα αιιά θαη
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο ( εθηόο

νξίδεηαη

δηαθνξεηηθά απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ή ηελ νηθεία πξνθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε
ζπκκεηνρήο). Σέινο, δελ επηηξέπεηαη ε δηαθίλεζε εγγξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο.
Ο παξφλ λφκνο θαίλεηαη λα δίλεη θαη ηελ επηινγή, λα κελ ραξηνζεκφλνληαη ηα
έγγξαθα πνπ δηαθηλνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα.
Ο λένο Νφκνο 3979 ηνπ 2011 θαίλεηαη λα αλνίγεη ηνλ δξφκν ζηελ ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε
εκπιεθφκελνπο ηνπ θνξείο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Χζηφζν, φπσο ν θ Η. Υαξαιακπίαο είρε ζρνιηάζεη ζηε αλάινγε ειεθηξνληθή
δηαβνχιεπζε, ην ζρέδην λφκνπ δελ αγγίδεη ηελ «θαξδηά» ηνπ πξνβιήκαηνο θαη
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εκκέζσο λνκηκνπνηεί θαη επηθπξψλεη ηνλ ιαλζαζκέλν ζρεδηαζκφ ππεξεζηψλ πξνο
πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, είλαη ζπληεξεηηθφ σο πξνο ηηο ζηνρεχζεηο ηνπ, θαζψο
νπζηαζηηθά ζπλερίδεη λα ρεηξίδεηαη ην «ραξηί» σο πξσηφηππν θαη ην ειεθηξνληθφ
κέζν σο «αληίγξαθν», δελ ζεζπίδεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ρξφλνπ / θφζηνπο γηα
ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, δε ζεζπίδεη θαλελφο
είδνπο θίλεηξν ή αληηθίλεηξν γηα δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο ή ζπλαιιαζζφκελνπο
πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο θαη δελ πεξηιακβάλεη θακία πξφβιεςε γηα ηε ζρεδίαζε θαη
παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ. ζν αθνξά ζηα δεηήκαηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη
πξφιεςεο ηνπ Φεθηαθνχ Απνθιεηζκνχ, ζπλερίδεη ιέγνληαο πσο ην ζρέδην λφκνπ δελ
αλαθέξεη κέηξα γηα ηελ θαιχηεξε θαηάξηηζε ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο αιιά θαη ηε ζηαδηαθή αλακφξθσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο θαη δελ
απνηππψλεη κία μεθάζαξε πνιηηηθή φζσλ αθνξά δεηήκαηα ςεθηαθνχ απνθιεηζκνχ
πνιηηψλ. Σέινο, ν θ Η. Υαξαιακπίδεο ζίγεη ην δήηεκα ησλ ππνδνκψλ ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα θαη ζρνιηάδεη πσο δελ ζεζκνζεηνχληαη ηα απαξαίηεηα, εμειίμηκα θαηαζηαηηθά
πιαίζηα γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, ην ζρέδην λφκνπ δελ πεξηιακβάλεη
θακία πξφβιεςε γηα ηε ζέζπηζε, δηαζχλδεζε θαη ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ θεληξηθψλ
κεηξψσλ θαη δελ ζεζκνζεηεί ηελ αλάπηπμε απηφκαησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
(web services) θαη δελ ζηνρνζεηεί ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο.
Κιείλνληαο, ηα Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 150/2001 θαη 39/2001, επηβεβαηψλνπλ πσο ε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή είλαη νκφηηκε ηεο ηδηφρεηξεο θαη πσο ν ΔΛΟΣ είλαη ν
κνλαδηθφο πνπ έρεη ην δηθαίσκα ηππνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζηελ Διιάδα θαη
ππνρξενχηαη λα παξέρεη πιεξνθφξεζε είηε ειεθηξνληθά είηε κέζα απφ ηηο ππεξεζίεο
ηνπ γηα ζέκαηα ηππνπνίεζεο, πηζηνπνίεζεο, δνθηκψλ πνηφηεηαο θαη Κνηλνηηθήο
Ννκνζεζίαο.
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6.Γηεξεύλεζε ηνπ Υπνθείκελνπ Θεζκηθνύ Καλνληζηηθνύ
Πιαηζίνπ ηεο ΔΔ γηα ηε Λεηηνπξγία πιαηθόξκαο ζύλζεζεο
θαη παξνρήο ππεξεζηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ
ηελ πεξηνρή ηεο ιεηηνπξγίαο πιαηθφξκαο ζχλζεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ
δηδηθηχνπ ππάξρνπλ δχν θνηλνηηθέο νδεγίεο, νη νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ.

6.1 Οδεγία 2002/19/ΔΚ: ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο, θαζψο θαη κε ηε
δηαζχλδεζή ηνπο (νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε)
Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
Έρνληαο ππφςε:
ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην
άξζξν 95, ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο (1), ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη
Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο (2),
Απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 251

ηεο

ζπλζήθεο (3),
Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα:
1. Ζ νδεγία 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) (4), νξίδεη ηνπο ζηφρνπο
ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Κνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, ησλ δηθηχσλ θαισδηαθήο
ηειεφξαζεο,

ησλ

δηθηχσλ

επίγεησλ

ξαδηνηειενπηηθψλ

εθπνκπψλ,

ησλ

δνξπθνξηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ δηθηχσλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηε θσλεηηθή ηειεθσλία, ηελ ηειενκνηνηππία ή ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ή
εηθφλσλ. Σα ελ ιφγσ δίθηπα δχλαληαη λα έρνπλ αδεηνδνηεζεί απφ ηα θξάηε κέιε,
βάζεη ηεο νδεγίαο 2002/20/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ
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ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία γηα ηελ αδεηνδφηεζε) (5) ή βάζεη
παιαηφηεξσλ θαλνληζηηθψλ κέηξσλ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ηζρχνπλ
γηα εθείλα ηα δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ. Ζ παξνχζα νδεγία θαιχπηεη
ηελ πξφζβαζε θαη ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ πξνκεζεπηψλ ππεξεζηψλ. Σα κε
δεκφζηα δίθηπα δελ ππέρνπλ ππνρξεψζεηο δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο, πιελ
ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο, επεηδή επσθεινχληαη απφ ηελ πξφζβαζε ζηα
δεκφζηα δίθηπα, ελδέρεηαη λα ππφθεηληαη ζε φξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηα θξάηε
κέιε.
2. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ πεξηερφκελν, φπσο ε πξνζθνξά πξνο πψιεζε δέζκεο
πεξηερνκέλνπ ξαδηνθσληθψλ ή ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, δελ θαιχπηνληαη απφ ην
θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ.
3. ηνλ φξν «πξφζβαζε» απνδίδνληαη πνιιέο εξκελείεο θαη, ζπλεπψο, είλαη
αλαγθαίν λα νξηζηεί κε αθξίβεηα ε ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ ζηελ παξνχζα νδεγία,
ρσξίο λα ζίγεηαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ ζε άιια θνηλνηηθά κέηξα. Έλαο θνξέαο
εθκεηάιιεπζεο κπνξεί λα έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ην βαζηθφ δίθηπν ή ηηο βαζηθέο
επθνιίεο ή λα κηζζψλεη κέξνο ή ην ζχλνιν απηψλ.
4. Ζ νδεγία 95/47/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο
Οθησβξίνπ 1995, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε πξνηχπσλ γηα ηε κεηάδνζε ηειενπηηθνχ
ζήκαηνο (1), δελ επέβαιε ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα κεηάδνζεο ςεθηαθήο
ηειεφξαζεο ή απαίηεζε ππεξεζίαο, θαη απηφ παξείρε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
παξάγνληεο ηεο αγνξάο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία θαη λα αλαπηχμνπλ
θαηάιιεια ζπζηήκαηα. Μέζσ ηνπ Digital Video Broadcasting Group, νη
ζπληειεζηέο ηεο επξσπατθήο αγνξάο αλέπηπμαλ κηα νκάδα ζπζηεκάησλ
ηειενπηηθήο κεηάδνζεο, ηα νπνία πηνζέηεζαλ ξαδηνηειενπηηθνί

θνξείο

ζε

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Απηά ηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο έρνπλ ηππνπνηεζεί απφ
ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Σειεπηθνηλσληαθψλ Πξνηχπσλ (ETSI) θαη έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ζπζηάζεηο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ (ITU).
ζνλ αθνξά ηε ςεθηαθή ηειεφξαζε επξείαο νζφλεο, ην ζρήκα 16:9 είλαη ην
ζρήκα αλαθνξάο ηεο ηειενπηηθήο ππεξεζίαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ επξείαο
νζφλεο, θαη επί ηνπ παξφληνο έρεη θαζηεξσζεί ζηηο αγνξέο ησλ θξαηψλ κειψλ, κε
ηελ απφθαζε 93/424/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 1993, ζρεηηθά κε ηε
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ζέζπηζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ εηζαγσγή πξνεγκέλσλ ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ
ζηελ Δπξψπε (2).
5. ε κία αλνηρηή θαη αληαγσληζηηθή αγνξά, δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί
πνπ απνηξέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα δηαπξαγκαηεχνληαη ξπζκίζεηο πξφζβαζεο
θαη δηαζχλδεζεο

κεηαμχ

ηνπο, ηδίσο ζε δηαζπλνξηαθέο ζπκθσλίεο, κε ηελ

επηθχιαμε ησλ θαλφλσλ πεξί αληαγσληζκνχ ηεο ζπλζήθεο. Καηά ηελ επίηεπμε
κηαο

απνηειεζκαηηθφηεξεο

νπζηαζηηθφ

αληαγσληζκφ

θαη
θαη

πξαγκαηηθά

παλεπξσπατθήο

κεγαιχηεξεο

δπλαηφηεηεο

αγνξάο,
επηινγήο

κε
θαη

αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ
αηηήζεηο πξφζβαζεο ή δηαζχλδεζεο ζα πξέπεη, θαη' αξρήλ, λα ζπλάπηνπλ ηηο
ζρεηηθέο ζπκθσλίεο επί εκπνξηθήο βάζεσο θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαιφπηζηα.
6. ε αγνξέο φπνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο σο πξνο ηε
δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη φπνπ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο
ζηεξίδνληαη ζε ππνδνκή πνπ παξέρεηαη απφ ηξίηνπο γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο, είλαη ζθφπηκε ε ζέζπηζε ελφο πιαηζίνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη
λα

έρνπλ

ηελ

εμνπζία,

ζε

πεξίπησζε

απνηπρίαο

ησλ

εκπνξηθψλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ, λα εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειε πξφζβαζε θαη δηαζχλδεζε
θαζψο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ ηειηθψλ
ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ
ηε δηαηεξκαηηθή ζπλδεζηκφηεηα επηβάιινληαο αλαινγηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Ο έιεγρνο ησλ
κέζσλ πξφζβαζεο ελδέρεηαη λα ζπλεπάγεηαη θπξηφηεηα ή έιεγρν ηνπ θπζηθνχ
(ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ) ζπλδέζκνπ κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, θαη/ή ηε δπλαηφηεηα
αιιαγήο ή αθαίξεζεο ηνπ εζληθνχ αξηζκνχ ή αξηζκψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
πξφζβαζε ζην ηεξκαηηθφ ζεκείν ελφο ηειηθνχ ρξήζηε. Σνχην ζα κπνξνχζε,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, λα είλαη απαξαίηεην εάλ νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηχνπ
πεξηφξηδαλ αδηθαηνιφγεηα ηηο επηινγέο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ
πξφζβαζε ζε πχιεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ.
7. Σα εζληθά, λνκνζεηηθά ή δηνηθεηηθά κέηξα πνπ ζπλδένπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ή δηαζχλδεζεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κέξνπο πνπ
επηζπκεί ηε δηαζχλδεζε, θαη εηδηθφηεξα κε ην χςνο ηεο επέλδπζήο ηνπ ζε
ππνδνκή δηθηχνπ θαη φρη κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο ή πξφζβαζεο,
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κπνξνχλ λα πξνμελήζνπλ ζηξέβισζε ηεο αγνξάο θαη, επνκέλσο, λα κελ
ζπκβηβάδνληαη κε ηνπο θαλφλεο πεξί αληαγσληζκνχ.
8. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηχνπ πνπ ειέγρνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ δηθψλ ηνπο
πειαηψλ, ελεξγνχλ βάζεη απνθιεηζηηθψλ αξηζκψλ ή δηεπζχλζεσλ κηαο
δεκνζηεπκέλεο ζεηξάο αξηζκψλ ή δηεπζχλζεσλ. Άιινη θνξείο εθκεηάιιεπζεο
δηθηχνπ πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε ζηνπο πειάηεο
απηνχο θαη, επνκέλσο, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα
κεηαμχ ηνπο. Θα πξέπεη, επνκέλσο, λα δηαηεξεζνχλ ηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηα
θαη ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο δηαζχλδεζεο. Δίλαη ζθφπηκν επίζεο
λα δηαηεξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο πνπ είρε ζεζπίζεη παιαηφηεξα ε νδεγία 95/47/ΔΚ,
βάζεη ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη πιήξσο ςεθηαθά δίθηπα ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαλνκή ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηα
νπνία είλαη αλνηρηά ζην θνηλφ θαη είλαη ζε ζέζε λα δηαλέκνπλ ππεξεζίεο θαη
πξνγξάκκαηα ηειεφξαζεο επξείαο νζφλεο, ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα
ιακβάλνπλ ηα πξνγξάκκαηα απηά ζην ζρήκα κε ην νπνίν κεηαδφζεθαλ.
9. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη επσθειήο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη απνηειεί
ζεκαληηθφ ζηφρν ηνπ παξφληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ ελζάξξπλζε ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ εζληθψλ θαλνληζηηθψλ
αξρψλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ πιαίζην, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη ε
Δπηηξνπή δεκνζηεχεη θαηάινγν πξνηχπσλ θαη/ή πξνδηαγξαθψλ πνπ θαιχπηνπλ
ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ, ηηο ηερληθέο δηεπαθέο θαη/ή ηηο ιεηηνπξγίεο δηθηχνπ, σο
βάζε γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελαξκφληζεο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Σα
θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα θιεζνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ δεκνζηεπκέλσλ
πξνηχπσλ θαη/ή πξνδηαγξαθψλ, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηε δηεχξπλζε
ηεο ειεπζεξίαο επηινγήο ησλ ρξεζηψλ.
10. ηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, νη θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ ελδέρεηαη
λα κελ επαξθνχλ, αθεαπηνί, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο
θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Ζ νδεγία 95/47/ΔΚ ζέζπηζε έλα
αξρηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ εθθνιαπηφκελε βηνκεραλία ςεθηαθήο
ηειεφξαζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηδίσο, ηεο
ππνρξέσζεο παξνρήο πξφζβαζεο ππφ φξνπο, κε δίθαην, εχινγν θαη ακεξφιεπην
ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δηαηίζεηαη επξεία πνηθηιία πξνγξακκάησλ θαη
ππεξεζηψλ. Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ αγνξά θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ
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αλαζεψξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, είηε απφ
έλα θξάηνο κέινο γηα ηελ εζληθή αγνξά ηνπ είηε απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ
Κνηλφηεηα, ηδίσο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζνλ είλαη αηηηνινγεκέλε ε
επέθηαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε λέεο πχιεο, φπσο νη ειεθηξνληθνί νδεγνί
πξνγξακκάησλ (EPG) θαη νη δηεπαθέο πξνγξάκκαηνο εθαξκνγψλ (API), ζην
κέηξν πνπ απαηηείηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ ηειηθψλ
ρξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ. Σα
θξάηε κέιε κπνξνχλ λα νξίδνπλ ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο

ξαδηνηειενπηηθψλ

εθπνκπψλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ ηειηθψλ
ρξεζηψλ κε ηα λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά ή δηνηθεηηθά κέζα πνπ θξίλνπλ αλαγθαία.
11. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ επίζεο λα επηηξέπνπλ ζηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή
ηνπο λα επαλεμεηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηελ ππφ φξνπο πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο
ππεξεζίεο ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκά, κέζσ αλάιπζεο
ηεο αγνξάο, εάλ ζα αλαθαιέζεη ή ζα ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο γηα ηνπο θνξείο
εθκεηάιιεπζεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ζεκαληηθή ηζρχ ζηε ζρεηηθή αγνξά. Ζ
αλάθιεζε ή ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ
πξφζβαζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηηο ππεξεζίεο απηέο νχηε ηηο δπλαηφηεηεο
πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ.
12. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ζπκθσληψλ θαη πξνο
απνθπγή δεκηνπξγίαο θελνχ λφκνπ, είλαη αλαγθαίν λα δηαζθαιηζηεί φηη νη
ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο θαη δηαζχλδεζεο πνπ έρνπλ επηβιεζεί βάζεη ησλ άξζξσλ
4, 6, 7, 8, 11, 12 θαη 14 ηεο νδεγίαο 97/33/ΔΟΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Ηνπλίνπ 1997, γηα ηε δηαζχλδεζε ζην ρψξν ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ

πξνθεηκέλνπ

λα

δηαζθαιηζηεί

θαζνιηθή ππεξεζία θαη

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, κε εθαξκνγή ησλ αξρψλ παξνρήο αλνηθηνχ δηθηχνπ (ΟΝΡ)
(1), νη ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή πξφζβαζε πνπ επηβάιινληαη βάζεη
ηνπ άξζξνπ 16 ηεο νδεγίαο 98/10/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 1998, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνρήο
αλνηθηνχ δηθηχνπ (ΟΝΡ) ζηε θσλεηηθή ηειεθσλία θαη γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία
γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ (2) θαη νη ππνρξεψζεηο
ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ρσξεηηθφηεηαο

κεηάδνζεο

κηζζσκέλσλ

γξακκψλ

δπλάκεη ηεο νδεγίαο 92/44/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπλίνπ 1992, ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ηεο παξνρήο αλνηθηνχ δηθηχνπ ζηηο κηζζσκέλεο

γξακκέο (3),

κεηαθέξνληαη αξρηθά ζην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην, αιιά φηη ππφθεηληαη ζε
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άκεζε αλαζεψξεζε, ππφ ην πξίζκα ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά.
Ζ αλαζεψξεζε απηή ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ
δηέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2887/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηελ
αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν (4).
13. Ζ αλαζεψξεζε ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κέζσ νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο αγνξάο
βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζκνχ. θνπφο είλαη ε
πξννδεπηηθή κείσζε ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηνκεαθψλ θαλφλσλ, θαζψο ζα
αλαπηχζζεηαη ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία ζπλεθηηκά
επίζεο ηα πξνβιήκαηα κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο αγνξάο, φπσο εθείλα πνπ
αθνξνχλ ηε δηεζλή πεξηαγσγή θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξνθχςνπλ λέα θαηλφκελα
ζπκθφξεζεο σο απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο

αλάπηπμεο,

γηα

ηα

νπνία

ελδέρεηαη λα απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε, π.ρ. ζην πεδίν
ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο. Δίλαη πηζαλφ ην ελδερφκελν, ν
αληαγσληζκφο λα αλαπηχζζεηαη κε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα ζε δηαθνξεηηθά
ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε, ελψ νη εζληθέο θαλνληζηηθέο
αξρέο ζα πξέπεη λα θαζηζηνχλ ιηγφηεξν απζηεξέο ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο
ζηηο αγνξέο εθείλεο φπνπ ν αληαγσληζκφο απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο ζε αλάινγεο
πεξηζηάζεηο αληηκεησπίδνληαη θαηά αλάινγν ηξφπν ζε δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε, ε
Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζθαιίδεη ηελ ελαξκνληζκέλε
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
θαη νη εζληθέο αξρέο ζηηο νπνίεο έρεη αλαηεζεί ε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ πεξί
αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα ζπληνλίδνπλ ηηο
ελέξγεηέο ηνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη εθαξκφδνληαη ηα πιένλ θαηάιιεια
επαλνξζσηηθά κέηξα. Ζ Κνηλφηεηα θαη ηα θξάηε κέιε ηεο έρνπλ αλαιάβεη
δεζκεχζεηο φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ζην
πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ γηα ηηο βαζηθέο
ηειεπηθνηλσλίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη.
14. Ζ νδεγία 97/33/ΔΚ ζέζπηζε ζεηξά ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα
επηβάιινληαη ζε επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά, ήηνη δηαθάλεηα,
ακεξνιεςία, ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ, πξφζβαζε θαη έιεγρν ησλ ηηκψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνζηνζηξέθεηαο. Απηή ε ζεηξά πηζαλψλ ππνρξεψζεσλ
ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί αιιά επηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη,
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απνηειεί ην κέγηζην ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ζε
επηρεηξήζεηο, γηα ηελ απνθπγή πεξηηηψλ ξπζκίζεσλ. Καη' εμαίξεζε, γηα ιφγνπο
ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ή ην θνηλνηηθφ δίθαην, ελδέρεηαη λα
ελδείθλπηαη ε επηβνιή, ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο, ππνρξεψζεσλ
πξφζβαζεο ή δηαζχλδεζεο, φπσο ηζρχεη επί ηνπ παξφληνο ζηα ζπζηήκαηα ππφ
φξνπο πξφζβαζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο.
15. Ζ επηβνιή εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε κηα επηρείξεζε κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ
αγνξά δελ απαηηεί πξφζζεηε αλάιπζε ηεο αγνξάο αιιά αηηηνιφγεζε φηη ε
ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε είλαη θαηάιιειε θαη αλαινγηθή ζε ζρέζε κε ηε θχζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο.
16. Ζ δηαθάλεηα ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πξφζβαζεο θαη δηαζχλδεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

ηηκψλ,

ζπκβάιιεη

ζηελ επίζπεπζε ησλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηελ απνθπγή ησλ δηελέμεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αγνξάο φηη νη ππεξεζίεο παξέρνληαη κε
ακεξφιεπην ηξφπν. Ο αλνηθηφο ραξαθηήξαο θαη ε δηαθάλεηα ησλ ηερληθψλ
δηεπαθψλ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. ηαλ κηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή επηβάιιεη ππνρξεψζεηο
δεκνζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ, κπνξεί επίζεο λα νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ
δεκνζηνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο, νξίδνληαο π.ρ. ηε κνξθή ηεο δεκνζίεπζεο
(έληππε ή/θαη ειεθηξνληθή) θαη εάλ νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη δσξεάλ ή φρη,
αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηνλ ζθνπφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ.
17. Ζ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο δηαζθαιίδεη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθή
ηζρχ ζηελ αγνξά δελ πξνθαινχλ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηδίσο ζε
πεξηπηψζεηο θαζεηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε
επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο αληαγσλίδνληαη ζε αγνξέο ζε επφκελν ζηάδην ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
18. Ο ινγηζηηθφο δηαρσξηζκφο επηηξέπεη ηε δηαθάλεηα ησλ εζσηεξηθψλ ηηκνινγήζεσλ
θαη παξέρεη ζηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ, θαηά
πεξίπησζε, ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ακεξνιεςίαο. Απφ ηελ άπνςε
απηή, ε Δπηηξνπή έρεη δεκνζηεχζεη ηε ζχζηαζε 98/322/ΔΚ, ηεο 8εο Απξηιίνπ
1998, ζρεηηθά κε ηε δηαζχλδεζε ζε ειεπζεξσκέλε ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά
(Μέξνο 2 — Λνγηζηηθφο δηαρσξηζκφο θαη ινγηζηηθή θαηαγξαθή θφζηνπο) (1).
19. Ζ θαη' εληνιήλ πξφζβαζε ζε ππνδνκή δηθηχνπ είλαη δπλαηφλ λα αηηηνινγείηαη σο
κέζν αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. κσο, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο πξέπεη λα
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ιακβάλνπλ εμίζνπ ππφςε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν ηδηνθηήηεο ππνδνκήο λα
αμηνπνηεί ηελ ππνδνκή ηνπ πξνο φθειφο ηνπ θαη ηα δηθαηψκαηα άιισλ θνξέσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε επθνιίεο πνπ είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ
παξνρή εθ κέξνπο ηνπο αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ. ηαλ επηβάιινληαη ζηνπο
θνξείο

εθκεηάιιεπζεο

ππνρξεψζεηο δπλάκεη ησλ νπνίσλ πξέπεη λα

αληαπνθξίλνληαη ζηηο εχινγεο αηηήζεηο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ζηνηρείσλ ηνπ
δηθηχνπ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ, νη αηηήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη
κφλνλ βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, φπσο ε ηερληθή ζθνπηκφηεηα
αλάγθε δηαηήξεζεο

ηεο

αθεξαηφηεηαο

ή

ε

ηνπ δηθηχνπ. ηαλ απνξξίπηεηαη ε

αίηεζε πξφζβαζεο, ην ζηγφκελν κέξνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ηελ ππφζεζε ζηηο
δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 20 θαη 21 ηεο
νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία πιαίζην). Γελ κπνξεί λα απαηηεζεί απφ έλα θνξέα
εθκεηάιιεπζεο κε ππνρξεψζεηο θαη' εληνιήλ πξφζβαζεο λα παξέρεη ηχπνπο
πξφζβαζεο ηνπο νπνίνπο δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη. Ζ επηβνιή απφ ηηο
εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο πξφζβαζεο πνπ απμάλεη ηνλ αληαγσληζκφ
βξαρππξφζεζκα, δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηα θίλεηξα ησλ αληαγσληζηψλ γηα
επελδχζεηο ζε ελαιιαθηηθέο επθνιίεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ κεγαιχηεξν
αληαγσληζκφ καθξνπξφζεζκα. Ζ Δπηηξνπή έρεη δεκνζηεχζεη αλαθνίλσζε γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ ζε ζπκθσλίεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ (1), πνπ πξαγκαηεχεηαη ηα ζέκαηα απηά. Οη εζληθέο
θαλνληζηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ηερληθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο
φξνπο ζηνλ πάξνρν θαη/ή ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο θαη' εληνιήλ πξφζβαζεο
ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. πγθεθξηκέλα, ε επηβνιή ηερληθψλ πξνηχπσλ ζα
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ νδεγία 98/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπλίνπ 1998, γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο
πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ
θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (2).
20. Ο έιεγρνο ησλ ηηκψλ ελδέρεηαη λα απαηηείηαη φηαλ απφ ηελ αλάιπζε
ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο πξνθχπηεη αλεπαξθήο αληαγσληζκφο. Ζ θαλνληζηηθή
παξέκβαζε δχλαηαη λα είλαη ιηγφηεξν απζηεξή, φπσο φζνλ αθνξά ππνρξέσζε
ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξέπεη λα είλαη εχινγεο νη ηηκέο γηα επηινγή θνξέα, φπσο
νξίδεηαη ζηελ νδεγία 97/33/ΔΚ, ή απζηεξφηεξε, φπσο φζνλ αθνξά ππνρξεψζεηο
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ηηκέο πξέπεη είλαη θνζηνζηξαθείο ψζηε λα παξέρεηαη
πιήξεο αηηηνιφγεζε γηα ηηο ηηκέο απηέο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν αληαγσληζκφο
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δελ είλαη αξθεηά έληνλνο γηα ηελ απνηξνπή ππεξβνιηθήο ηηκνιφγεζεο. Ηδηαίηεξα,
θνξείο εθκεηάιιεπζεο κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ
ηε ζπκπίεζε ηηκψλ, θαηά ηελ νπνία ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ ηνπο
θαη ησλ ηηκψλ δηαζχλδεζεο πνπ ρξεψλνπλ ζε αληαγσληζηέο, νη νπνίνη παξέρνπλ
παξεκθεξείο ιηαληθέο ππεξεζίεο, δελ επαξθεί γηα ηελ εμαζθάιηζε βηψζηκνπ
αληαγσληζκνχ. ηαλ κηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή ππνινγίδεη ην θφζηνο πνπ
ζπλεπάγεηαη ε εγθαηάζηαζε ππεξεζίαο ηελ νπνία εληέιιεηαη ε παξνχζα νδεγία,
είλαη ζθφπηκν λα επηηξέπεηαη εχινγε απφδνζε ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλάινγσλ εξγαηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ δαπαλψλ,
κε

ηελ

αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ θεθαιαίνπ, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ψζηε λα

αληαλαθιψληαη νη ηξέρνπζεο απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε
απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ κέζνδνο αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο ζα πξέπεη
λα αξκφδεη ζηελ πεξίπησζε, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο αλάγθεο λα πξνσζνχληαη ε
απνδνηηθφηεηα θαη ν βηψζηκνο αληαγσληζκφο θαη λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα νθέιε
ηνπ θαηαλαισηή.
21. ηαλ κηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ρξεζηκνπνίεζεο
ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο ηνπ ειέγρνπ ηηκψλ, κπνξεί
είηε λα δηελεξγεί ε ίδηα εηήζην έιεγρν γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ην
ελ ιφγσ ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο, ππφ ηνλ φξν φηη δηαζέηεη ην αλαγθαίν
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, είηε λα αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζε άιινλ
εμεηδηθεπκέλν θνξέα, αλεμάξηεην απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα εθκεηάιιεπζεο.
22. Ζ δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ απφ ηα θξάηε κέιε εμαζθαιίδεη φηη, νη ζπληειεζηέο
ηεο αγνξάο θαη νη ελδερφκελνη λενεηζεξρφκελνη ζε απηήλ, θαηαλννχλ ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη γλσξίδνπλ πνχ λα αλαδεηνχλ ηηο
ζρεηηθέο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. Ζ δεκνζίεπζε ζηελ εζληθή επίζεκε
εθεκεξίδα επηηξέπεη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζε άιια θξάηε κέιε λα
εληνπίδνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
23. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν ε απνηειεζκαηηθή θαη
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε Δπηηξνπή ζα
πξέπεη λα επηβιέπεη θαη λα δεκνζηεχεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηέιε πνπ
ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο γηα ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο.
24. Ζ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ζπλαθνχο κε απηέο
ππνδνκήο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ην ηνπίν.
Δίλαη, σο εθ ηνχηνπ, αλαγθαίν ηα θξάηε κέιε λα παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία
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απηή θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε
νησλδήπνηε ηέηνησλ ζπλεπεηψλ, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζπκθσληψλ θαη άιισλ
δηαθαλνληζκψλ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο.
25. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ε
Δπηηξνπή πξέπεη λα γλσξίδεη πνηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ νξηζηεί σο έρνπζεο
ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά θαη πνηεο ππνρξεψζεηο έρνπλ επηβιεζεί ζηνπο
ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο απφ ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο. πλεπψο, εθηφο απφ
ηε δεκνζίεπζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ, ζε εζληθφ επίπεδν, είλαη αλαγθαία θαη
ε απνζηνιή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ απφ ηα θξάηε κέιε ζηελ Δπηηξνπή. ηαλ ηα
θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ πιεξνθνξίεο ζηελ Δπηηξνπή, νη
πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, εθφζνλ
έρνπλ ζπκθσλεζεί θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο.
26. Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ξπζκνχ εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αγνξάο, ε
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί εληφο ηξηψλ εηψλ απφ
ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ έρεη επηηχρεη ηνπο
ζηφρνπο ηεο.
27. Σα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ζα πξέπεη λα
ζεζπηζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 1999/468/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο
Ηνπλίνπ 1999, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ
αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή (1).
28. Γεδνκέλνπ φηη νη ζηφρνη ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο, ήηνη έλα ελαξκνληζκέλν
πιαίζην ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, είλαη
αδχλαην λα επηηεπρζνχλ επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε θαη δχλαληαη ζπλεπψο, ιφγσ
ησλ δηαζηάζεσλ ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο λα
επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, ε Κνηλφηεηα κπνξεί λα ζεζπίζεη
κέηξα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ε νπνία νξίδεηαη ζην άξζξν 5
ηεο ζπλζήθεο. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε νπνία νξίδεηαη ζην
ελ ιφγσ άξζξν, ε παξνχζα νδεγία δελ ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία φξηα γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ,
ΔΞΔΓΧΑΝ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΖΓΗΑ:
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6.1.1 Πεδίν εθαξκνγήο, ζθνπφο θαη νξηζκνί
6.1.1.1 Άξζξν 1: Πεδίν εθαξκνγήο θαη ζθνπόο
1. Δληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ ζεζπίδεη ε νδεγία 2002/21/ΔΚ (νδεγία πιαίζην), ε
παξνχζα νδεγία ελαξκνλίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θξάηε κέιε ξπζκίδνπλ
ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζε ζπλαθείο επθνιίεο,
θαζψο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο. θνπφο είλαη ε ζέζπηζε ελφο θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, γηα ηε ζρέζε κεηαμχ
πξνκεζεπηψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα βηψζηκν
αληαγσληζκφ, δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
θαη νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο.
2. Ζ παξνχζα

νδεγία

ζεζπίδεη

δηθαηψκαηα

θαη

ππνρξεψζεηο

γηα θνξείο

εθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ δηαζχλδεζε θαη/ή
πξφζβαζε ζηα δηθά ηνπο δίθηπα ή ζπλαθείο επθνιίεο. Οξίδεη ηνπο ζηφρνπο ησλ
εζληθψλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε θαη ηε δηαζχλδεζε θαη
ζεζπίδεη δηαδηθαζίεο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη, νη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινπλ νη
εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο αλαζεσξνχληαη θαη, θαηά πεξίπησζε, αίξνληαη, κφιηο
επηηπγράλνληαη νη επηζπκεηνί ζηφρνη. Ζ πξφζβαζε πεξί ηεο νπνίαο ε παξνχζα
νδεγία, δελ αλαθέξεηαη ζηελ πξφζβαζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ.
6.1.1.2 Άξζξν 2: Οξηζκνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, εθαξκφδνληαη νη νξηζκνί πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία πιαίζην).
Δθαξκφδνληαη επίζεο νη αθφινπζνη νξηζκνί:
α) «Πξφζβαζε»: ε δηάζεζε επθνιηψλ ή/θαη ππεξεζηψλ ζε άιιε επηρείξεζε, βάζεη
θαζνξηζκέλσλ φξσλ, ζε απνθιεηζηηθή ή κε βάζε, γηα ην ζθνπφ παξνρήο ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαη νζάθηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαλνκή ππεξεζηψλ
ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ή ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ ξαδηνηειενπηηθψλ
εθπνκπψλ. Αθνξά, κεηαμχ άιισλ: ηελ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ θαη
ζπλαθείο επθνιίεο, πνπ κπνξνχλ λα αθνξνχλ θαη ηε ζχλδεζε εμνπιηζκνχ δηά
ζηαζεξψλ ή κε ζηαζεξψλ κέζσλ (απηφ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ηελ πξφζβαζε
ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαη ζε επθνιίεο θαη ππεξεζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ κέζσ ηνπηθνχ βξφρνπ)• ηελ πξφζβαζε ζε πιηθή ππνδνκή, πνπ
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πεξηιακβάλεη θηίξηα, ζσιήλεο θαη ηζηνχο, ηελ πξφζβαζε ζε ζπλαθή ζπζηήκαηα
ινγηζκηθνχ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο• ηελ
πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ ή ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα πξνπαξαγγειία,
εθνδηαζκφ, παξαγγειία, αηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, θαη γηα ηηκνιφγεζε• ηελ
πξφζβαζε ζε κεηάθξαζε αξηζκψλ ή ζε ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ παξφκνηεο
ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο• ηελ πξφζβαζε ζε ζηαζεξά θαη θηλεηά δίθηπα, ηδίσο γηα
πεξηαγσγή• ηελ πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα ππφ φξνπο πξφζβαζεο γηα ππεξεζίεο
ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, θαη ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο εηθνληθνχ δηθηχνπ.
β) «Γηαζχλδεζε»: ε θπζηθή θαη ινγηθή δεχμε δεκφζησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη
ζηνπο ρξήζηεο κηαο επηρείξεζεο ε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ρξήζηεο ηεο ίδηαο
ή άιιεο επηρείξεζεο ή λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιιε
επηρείξεζε. Οη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε ή απφ
άιια κέξε πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην δίθηπν. Ζ δηαζχλδεζε είλαη εηδηθφο ηχπνο
πξφζβαζεο πνπ εθαξκφδεηαη κεηαμχ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο δεκφζησλ δηθηχσλ.
γ) «Φνξέαο εθκεηάιιεπζεο»: ε επηρείξεζε πνπ παξέρεη ή ηεο επηηξέπεηαη λα παξέρεη
έλα δεκφζην δίθηπν επηθνηλσληψλ ή κηα ζπλαθή επθνιία.
δ) «Τπεξεζία ηειεφξαζεο επξείαο νζφλεο»: ηειενπηηθή ππεξεζία πνπ απνηειείηαη,
ζην ζχλνιφ ηεο ή ελ κέξεη, απφ πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί θαη ππνζηεί
επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ ζε ζρήκα επξείαο νζφλεο πιήξνπο
χςνπο. Σν ζρήκα 16: 9 είλαη ην ζρήκα αλαθνξάο ηεο ηειενπηηθήο ππεξεζίαο επξείαο
νζφλεο.
ε) «Σνπηθφο βξφρνο»: θπζηθφ θχθισκα πνπ ζπλδέεη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηνπ
δηθηχνπ κε θεληξηθφ θαηαλεκεηή ή κε ηελ αληίζηνηρε επθνιία ζην ζηαζεξφ δεκφζην
δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.

6.1.2 Γεληθέο Γηαηάμεηο
6.1.2.1 Άξζξν 3: Γεληθό πιαίζην γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηε δηαζύλδεζε
1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ λα εκπνδίδνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο ζην ίδην θξάηνο κέινο ή ζε δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε λα
δηαπξαγκαηεχνληαη κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο γηα ηερληθέο θαη εκπνξηθέο ξπζκίζεηο
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πξφζβαζεο ή/θαη δηαζχλδεζεο, ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. Ζ επηρείξεζε πνπ
δεηά πξφζβαζε ή δηαζχλδεζε δελ απαηηείηαη λα έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζην θξάηνο
κέινο φπνπ δεηείηαη ε πξφζβαζε ή ε δηαζχλδεζε, φηαλ δελ παξέρεη ππεξεζίεο θαη δελ
εθκεηαιιεχεηαη δίθηπν ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο.
2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 31 ηεο νδεγίαο 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, γηα ηελ θαζνιηθή
ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία) (1), ηα θξάηε κέιε
παχνπλ λα εθαξκφδνπλ λνκνζεηηθά ή δηνηθεηηθά κέηξα, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη
θνξείο εθκεηάιιεπζεο ππνρξενχληαη, φηαλ ρνξεγνχλ πξφζβαζε ή δηαζχλδεζε, λα
παξέρνπλ, ζε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, δηαθνξεηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα
ηζνδχλακεο ππεξεζίεο ή/θαη λα επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηηο
φλησο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξφζβαζεο θαη δηαζχλδεζεο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
φξσλ πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα ηεο νδεγίαο 2002/20/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ
αδεηνδφηεζε).
6.1.2.2 Άξζξν 4: Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο επηρεηξήζεσλ
1. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δεκνζίσλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ έρνπλ ην δηθαίσκα θαη,
φηαλ δεηείηαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ άδεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4
ηεο νδεγίαο 2002/20/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ αδεηνδφηεζε), ηελ ππνρξέσζε λα
δηαπξαγκαηεχνληαη ηε κεηαμχ ηνπο δηαζχλδεζε

γηα

ηελ

παξνρή

ππεξεζηψλ

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζε νιφθιεξε
ηελ Κνηλφηεηα. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο παξέρνπλ πξφζβαζε θαη δηαζχλδεζε ζε
άιιεο επηρεηξήζεηο ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζπκβαηέο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
επηβάιινληαη απφ ηηο εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 έσο 8.
2. Σα δεκφζηα δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ εγθαζίζηαληαη γηα ηε
κεηάδνζε ςεθηαθψλ ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ, είλαη ζε ζέζε λα κεηαδίδνπλ ππεξεζίεο
θαη πξνγξάκκαηα ηειεφξαζεο επξείαο νζφλεο. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηχσλ πνπ
ιακβάλνπλ θαη αλακεηαδίδνπλ ππεξεζίεο ή πξνγξάκκαηα ηειεφξαζεο επξείαο
νζφλεο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλ απηφ ην ζρήκα επξείαο νζφλεο.
3. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηεο νδεγίαο 2002/20/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ
αδεηνδφηεζε), ηα θξάηε κέιε απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπιιέγνπλ
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πιεξνθνξίεο απφ άιιε επηρείξεζε πξηλ, θαηά ή κεηά ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο
ξπζκίζεσλ πξφζβαζεο ή δηαζχλδεζεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κφλν
γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν παξαζρέζεθαλ θαη λα ηεξνχλ πάληνηε ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδφζεθαλ ή απνζεθεχηεθαλ. Οη
ιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο δελ γλσζηνπνηνχληαη ζε θαλέλα άιιν κέξνο, ηδίσο ζε
άιιεο ππεξεζίεο, ζπγαηξηθέο ή εηαίξνπο, ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα
παξάζρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.
6.1.2.3 Άξζξν 5: Δμνπζίεο θαη θαζήθνληα ησλ εζληθώλ θαλνληζηηθώλ αξρώλ όζνλ
αθνξά ηελ πξόζβαζε θαη ηε δηαζύλδεζε
1. Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, ελεξγψληαο κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία-πιαίζην), ελζαξξχλνπλ θαη, θαηά
πεξίπησζε, εμαζθαιίδνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ηελ
θαηάιιειε πξφζβαζε θαη δηαζχλδεζε, θαζψο θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ, αζθψληαο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαηά ηξφπν ν νπνίνο εμαζθαιίδεη
νηθνλνκηθή απφδνζε, βηψζηκν αληαγσληζκφ, απνδνηηθή επέλδπζε θαη θαηλνηνκία, θαη
παξέρεη ην κέγηζην φθεινο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.
Δηδηθφηεξα, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα ηηο
επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, νη εζληθέο
θαλνληζηηθέο αξρέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηβάιινπλ:
α) ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα λα εμαζθαιηζζεί ε δπλαηφηεηα
ηειηθήο δηαζχλδεζεο, ππνρξεψζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνπλ ηελ
πξφζβαζε

ζηνπο

ηειηθνχο

ρξήζηεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο,

ζε

δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ηεο ππνρξέσζεο λα δηαζπλδένπλ ηα δίθηπά ηνπο
φηαλ απηφ δελ ζπκβαίλεη ήδε·
αβ) ζε δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη
απαξαίηεην, ππνρξεψζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο
ηειηθνχο ρξήζηεο λα θαζηζηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο δηαιεηηνπξγηθέο·
β) ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζε ππεξεζίεο ςεθηαθψλ ξαδηνηειενπηηθψλ
εθπνκπψλ πνπ πξνζδηνξίδεη

ην

θξάηνο κέινο, ππνρξεψζεηο ζε θνξείο

εθκεηάιιεπζεο λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηηο ινηπέο επθνιίεο νη νπνίεο
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αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Η, κέξνο ΗΗ, ππφ δίθαηεο, εχινγεο θαη
ακεξφιεπηεο πξνυπνζέζεηο.
2. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1, είλαη αληηθεηκεληθέο, δηαθαλείο, αλαινγηθέο θαη ακεξφιεπηεο,

θαη

εθαξκφδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 6, 7 θαη 7α ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ
(νδεγία-πιαίζην).
3. ζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε θαη ηε δηαζχλδεζε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
1, ηα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο λα εμνπζηνδνηεζνχλ
λα παξεκβαίλνπλ απηνβνχισο εθφζνλ δηθαηνινγείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ
ηνπο ζηφρνπο πνιηηηθήο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία-πιαίζην),
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 6, 7, 20 θαη 21 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία - πιαίζην).

6.1.3 Τπνρξεψζεηο θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη δηαδηθαζίεο επαλεμέηαζεο ηεο αγνξάο
6.1.3.1 Άξζξν 6: πζηήκαηα ππό όξνπο πξόζβαζεο θαη ινηπέο επθνιίεο
1. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη, φζνλ αθνξά ηελ ππφ φξνπο πξφζβαζε ζε
ςεθηαθέο ξαδηνηειενπηηθέο ππεξεζίεο πνπ κεηαδίδνληαη ζε ζεαηέο θαη αθξναηέο ζηελ
Κνηλφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηνπ
παξαξηήκαηνο Η, κέξνο Η.
2. Τπφ ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά θαη ηελ ηερλνινγία, ε Δπηηξνπή κπνξεί
λα ζεζπίζεη εθηειεζηηθά κέηξα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο I. Σα κέηξα
απηά, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε

κε

νπζησδψλ

ζηνηρείσλ

ηεο

παξνχζαο νδεγίαο, ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή δηαδηθαζία κε έιεγρν
ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 3.
3. Παξά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα θξάηε κέιε δχλαληαη λα επηηξέπνπλ ζηελ
εζληθή ηνπο θαλνληζηηθή αξρή, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο
παξνχζαο νδεγίαο, θαη ελ ζπλερεία, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα επαλεμεηάδεη
ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, δηεμάγνληαο αλάιπζε ηεο
αγνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία
πιαίζην), γηα λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα δηαηεξεζνχλ, ζα ηξνπνπνηεζνχλ ή ζα
αλαθιεζνχλ νη ηζρχνληεο φξνη.
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ηαλ, σο επαθφινπζν απηήο ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο, εζληθή θαλνληζηηθή αξρή
δηαπηζηψζεη φηη, έλαο ή πεξηζζφηεξνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δελ δηαζέηνπλ
ζεκαληηθή ηζρχ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, δχλαληαη λα ηξνπνπνηήζεη ή λα αλαθαιέζεη
ηνπο φξνπο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ελ ιφγσ θνξείο εθκεηάιιεπζεο, κε ηε δηαδηθαζία ησλ
άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία πιαίζην), κφλνλ εθφζνλ:
α)

ε

δπλαηφηεηα

πξφζβαζεο

ησλ

ηειηθψλ

ρξεζηψλ

ζηηο

ζπγθεθξηκέλεο

ξαδηνηειενπηηθέο κεηαδφζεηο θαη ηνπο δηαχινπο θαη ππεξεζίεο ξαδηνηειενπηηθήο
κεηάδνζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηεο νδεγίαο

2002/22/ΔΚ

(νδεγία

γηα

ηελ

θαζνιηθή ππεξεζία), δελ επεξεάδεηαη δπζκελψο απφ ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε ή
αλάθιεζε θαη
β) νη πξννπηηθέο πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά γηα:
i) ηε ιηαληθή πψιεζε ςεθηαθψλ ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη
ii) ηα ζπζηήκαηα ππφ φξνπο πξφζβαζεο θαη άιιεο ζπλαθείο επθνιίεο,
δελ επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε.
ηα κέξε πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε φξσλ,
παξέρεηαη ελδεδεηγκέλε ρξνληθή πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο.
4. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, δελ ζίγνπλ ηε
δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν
παξνπζίαζεο νδεγψλ ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ θαη παξφκνησλ επθνιηψλ
απαξίζκεζεο θαη πινήγεζεο.
6.1.3.2 Άξζξν 8: Δπηβνιή, ηξνπνπνίεζε ή άξζε ππνρξεώζεσλ
1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο λα έρνπλ εμνπζία
επηβνιήο ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα ►M1 άξζξα 9 έσο 13α ◄.
2. Δθφζνλ, έπεηηα απφ αλάιπζε ηεο αγνξάο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 16 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία πιαίζην), ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο
νξίδεηαη σο έρσλ ζεκαληηθή ηζρχ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο
αξρέο επηβάιινπλ, θαηά πεξίπησζε, ηηο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα
άξζξα 9, 10, 11, 12 θαη 13 ηεο παξνχζαο νδεγίαο.
3.Με ηελ επηθχιαμε:
— ησλ δηαηάμεσλ

►M1 ηνπ άξζξνπ

5

παξάγξαθνο

1

θαη ηνπ
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άξζξνπ 6 ◄,
— ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία
πιαίζην), ηνπ φξνπ 7 ηνπ κέξνπο Β ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο 2002/20/ΔΚ
(νδεγία γηα ηελ αδεηνδφηεζε), φπσο εθαξκφδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνο
1 ηεο νδεγίαο απηήο, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 27, 28 θαη 30 ηεο νδεγίαο 2002/22/ΔΚ
(νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία) θαη ησλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ ►M1 νδεγία
2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Ηνπιίνπ
2002, ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο) (1) ◄
νη νπνίεο πεξηέρνπλ ππνρξεψζεηο γηα επηρεηξήζεηο εθηφο απφ εθείλεο νη νπνίεο έρνπλ
νξηζηεί σο έρνπζεο ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά· ή
— ηεο αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε δηεζλείο ππνρξεψζεηο, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο
αξρέο

δελ

επηβάιινπλ

ηηο

ππνρξεψζεηο

ησλ άξζξσλ 9 έσο 13 ζε θνξείο

εθκεηάιιεπζεο νη νπνίνη δελ έρνπλ νξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.
ε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, φηαλ κηα εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή πξνηίζεηαη λα επηβάιεη
ζηνπο θνξείο κε ζεκαληηθή δχλακε ζηελ αγνξά ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ
πξφζβαζε θαη ηε δηαζχλδεζε άιιεο απφ ηηο ζεζπηδφκελεο ζηα άξζξα 9 έσο 13 ηεο
παξνχζαο νδεγίαο, ππνβάιεη ην αίηεκά ηεο ζηελ Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή ιακβάλεη
ηδηαηηέξσο ππφςε ηεο ηε γλψκε ηνπ Φνξέα Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ζηηο
Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (BEREC)] (2). Ζ Δπηηξνπή απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 14, παξάγξαθνο 2, λα επηηξέςεη ή λα εκπνδίζεη ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή
αξρή λα ιάβεη ηέηνηνπ είδνπο κέηξα.
4. Οη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, έρνπλ σο βάζε ηε
θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ εληνπίζηεθε, είλαη αλαινγηθέο θαη δηθαηνινγεκέλεο, ππφ
ην πξίζκα ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδεη ην άξζξν 8 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία
πιαίζην). Οη ππνρξεψζεηο απηέο

επηβάιινληαη

κφλν

θαηφπηλ

δηαβνπιεχζεσο,

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο νδεγίαο απηήο.
5. Αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν 3 πξψην εδάθην ηξίηε πεξίπησζε, νη εζληθέο
θαλνληζηηθέο αξρέο θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή απνθάζεηο γηα ηελ επηβνιή,
ηξνπνπνίεζε ή άξζε ππνρξεψζεσλ ζε ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία πιαίζην).
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6.1.3.3 Άξζξν 9: Τπνρξέσζε δηαθάλεηαο
1. Οη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, λα επηβάιινπλ
ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε ή/θαη ηελ πξφζβαζε, βάζεη
ησλ νπνίσλ απαηηείηαη απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο

λα

δεκνζηνπνηνχλ

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο πιεξνθνξίεο ινγηζηηθήο θχζεσο, ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο,

ραξαθηεξηζηηθά δηθηχνπ, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο παξνρήο θαη

ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νησλδήπνηε φξσλ πεξηνξηζκνχ ζηε πξφζβαζε θαη/ή
ζηε ρξήζε εθφζνλ επηηξέπνληαη νη ελ ιφγσ φξνη απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ην
θνηλνηηθφ δίθαην, θαζψο θαη ηηκψλ.
2. Ηδίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξεψζεηο
ακεξνιεςίαο, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνλ θνξέα
απηφλ εθκεηάιιεπζεο λα δεκνζηεχεη πξνζθνξά αλαθνξάο, πνπ ζα είλαη επαξθψο
αλαιπηηθή πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ ππνρξενχληαη λα
πιεξψλνπλ γηα επθνιίεο νη νπνίεο δελ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δεηνχκελε ππεξεζία,
πνπ ζα παξέρεη πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξνζθνξψλ, δηαρσξηζκέλσλ αλά ζηνηρείν
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, θαη ηνπο ζπλαθείο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο δχλαληαη,
κεηαμχ άιισλ, λα επηβάιινπλ αιιαγέο ζηηο πξνζθνξέο αλαθνξάο γηα ηελ εθπιήξσζε
ηπρφλ ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο επηβάιινληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο.
3. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ αλαιπηηθά ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ πξέπεη λα δηαηίζεληαη, ηηο απαηηνχκελεο ιεπηνκέξεηεο θαη ηνλ ηξφπν δεκνζίεπζήο
ηνπο.
4.Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, φηαλ έλαο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο έρεη,
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 12, ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπν ππνδνκήο
ρνλδξηθήο, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο εμαζθαιίδνπλ ηε δεκνζίεπζε πξνζθνξάο
αλαθνξάο πνπ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ εθηίζεληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ.

5.Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα ζεζπίζεη ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην παξάξηεκα II
γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αγνξάο. Σα κέηξα
απηά, πνπ απνζθνπνχλ ζε ηξνπνπνίεζε κε νπζησδψλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο
νδεγίαο, ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή δηαδηθαζία κε έιεγρν ζηελ νπνία
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παξαπέκπεη ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 3. ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα επηθνπξείηαη απφ ηνλ BEREC.
6.1.3.4 Άξζξν 10: Τπνρξέσζε ακεξνιεςίαο
1. Ζ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή δχλαηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, λα
επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ακεξνιεςίαο φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε θαη/ή ηελ πξφζβαζε.
2. Οη ππνρξεψζεηο ακεξνιεςίαο δηαζθαιίδνπλ, ηδίσο, φηη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο
εθαξκφδεη ηζνδχλακνπο φξνπο, ζε ηζνδχλακεο πεξηζηάζεηο, ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ
παξέρνπλ ηζνδχλακεο ππεξεζίεο, θαη παξέρεη ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο
ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ηηο παξερφκελεο γηα ηηο δηθέο ηνπο
ππεξεζίεο ή ηηο ππεξεζίεο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο ή ησλ εηαίξσλ ηνπο.
6.1.3.5 Άξζξν 11: Τπνρξέσζε ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ
1. Ζ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή κπνξεί λα επηβάιιεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8,
ππνρξεψζεηο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ φζνλ αθνξά θαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αθνξνχλ ηε δηαζχλδεζε ή/θαη ηελ πξφζβαζε.
Ζ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή κπνξεί ηδίσο λα απαηηεί απφ κηα θαζεηνπνηεκέλε
επηρείξεζε λα θαζηζηά δηαθαλείο ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαη ηηο εζσηεξηθέο
ηηκνινγήζεηο πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε, φπνπ
ππάξρεη απαίηεζε ακεξνιεςίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ή, φπνπ είλαη απαξαίηεην,
λα απνηξέπεηαη ελδερφκελε άδηθε δηεπηδφηεζε. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
δχλαληαη λα θαζνξίδνπλ ηε κνξθή θαη ηε ινγηζηηθή κέζνδν πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη.
2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 5 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία πιαίζην) θαη
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο έρνπλ αξκνδηφηεηα λα
δεηνχλ ηελ ππνβνιή ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ γηα
έζνδα απφ ηξίηνπο, θαηφπηλ αηηήκαηνο. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα
δεκνζηεχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε κηα αλνηθηή θαη αληαγσληζηηθή
αγνξά, ηεξνπκέλσλ ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ην εκπνξηθφ
απφξξεην.
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6.1.3.6 Άξζξν 12: Τπνρξεώζεηο πξόζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθώλ επθνιηώλ δηθηύνπ
1. Ζ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή δχλαηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, λα
επηβάιιεη,

ζε

θνξείο

εθκεηάιιεπζεο,

ππνρξεψζεηο

λα ηθαλνπνηνχλ εχινγεο

αηηήζεηο γηα πξφζβαζε ή ρξήζε εηδηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ζπλαθψλ
επθνιηψλ, κεηαμχ άιισλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή θξίλεη
φηη, ε άξλεζε πξφζβαζεο ή νη παξάινγνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο κε αλάινγν
απνηέιεζκα, ζα δπζρέξαηλαλ ηε δεκηνπξγία βηψζηκεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο, ζε
επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ ή φηη δελ ζα ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ.
Απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο δχλαηαη, κεηαμχ άιισλ, λα απαηηνχληαη:
α) ε παξνρή ζε ηξίηνπο πξφζβαζεο ζε θαζνξηζκέλα ζηνηρεία ή/θαη

επθνιίεο

δηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε κε ελεξγά ζηνηρεία ηνπ
δηθηχνπ ή/θαη ηεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, ψζηε ζπλ ηνηο
άιινηο λα δηεπθνιπλζεί ε επηινγή ή ε πξνεπηινγή ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο
ή/θαη ε δπλαηφηεηα κεηαπψιεζεο ηεο ζπλδξνκεηηθήο γξακκήο
β) ε θαιφπηζηε δηαπξαγκάηεπζε κε επηρεηξήζεηο πνπ δεηνχλ πξφζβαζε·
γ) ε κε αλάθιεζε ήδε ρνξεγεζείζαο πξφζβαζεο ζε επθνιίεο·
δ) ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθψο γηα κεηαπψιεζε απφ ηξίηνπο·
ε) ε ρνξήγεζε ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε ηερληθέο δηεπαθέο, πξσηφθνιια ή άιιεο
βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ εηθνληθνχ δηθηχνπ·
ζη) ε παξνρή ζπληνπηζκνχ ή άιισλ κνξθψλ απφ θνηλνχ ρξήζεο ζπλαθψλ
επθνιηψλ•
δ) ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε
δηαζθάιηζε

ηεο

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο

δηαηεξκαηηθψλ

ππεξεζηψλ πνπ

παξέρνληαη ζε ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επθνιηψλ γηα ππεξεζίεο
επθπψλ δηθηχσλ ή πεξηαγσγήο ζε θηλεηά δίθηπα·
ε) ε παξνρή πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο ή παξφκνηα
ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ, απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ
ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ·
ζ) ε δηαζχλδεζε δηθηχσλ ή επθνιηψλ δηθηχνπ·
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η) ε παξνρή πξφζβαζεο ζε ζπλαθείο ππεξεζίεο, φπσο ππεξεζία ηαπηνπνίεζεο,
εληνπηζκνχ ζέζεο θαη παξνπζίαο.
Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα ζπλνδεχνπλ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, κε
φξνπο ηζφηηκνπ, εχινγνπ θαη έγθαηξνπ ραξαθηήξα.
2. ηαλ νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν επηβνιήο
ππνρξεψζεσλ βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 1, θαη ηδίσο φηαλ αμηνινγνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ηέηνηνπ είδνπο ππνρξεψζεηο ζα επηβάιινληαλ έηζη ψζηε λα είλαη αλάινγεο κε
ηνπο ζηφρνπο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία-πιαίζην), ιακβάλνπλ
ππφςε ηδίσο ηα αθφινπζα:
α) ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο ρξήζεο ή ηεο εγθαηάζηαζεο
αληαγσληζηηθψλ επθνιηψλ, αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε θαη ηνλ ηχπν ηεο δηαζχλδεζεο
πξφζβαζεο πεξί ησλ νπνίσλ πξφθεηηαη,

ή/θαη

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο
ηεο

βησζηκφηεηαο άιισλ πξντφλησλ αλάληε πξφζβαζεο φπσο ε πξφζβαζε ζε
αγσγνχο•
β) ηε ζθνπηκφηεηα παξνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο πξφζβαζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο·
γ) ηελ αξρηθή επέλδπζε ηνπ θαηφρνπ ηεο επθνιίαο, ιακβάλνληαο ππφςε
νηεζδήπνηε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκφζηεο επελδχζεηο θαη ηνπο ζπλαθείο κε
ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θηλδχλνπο•
δ) ηελ αλάγθε καθξνπξφζεζκεο δηαζθάιηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ ζηεξίδεηαη ζε νηθνλνκηθά απνδνηηθέο ππνδνκέο•
ε) θαηά πεξίπησζε, ηα ζπλαθή δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο·
ζη) ηελ παξνρή παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ.
3. ην πιαίζην ηεο επηβνιήο ππνρξεψζεσλ ζε θνξέα εθκεηάιιεπζεο γηα παξνρή
πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο
αξρέο κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ηερληθέο ή ιεηηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ νθείινπλ λα
πιεξνχλ ν πάξνρνο ή/θαη νη δηθαηνχρνη απηήο ηεο πξφζβαζεο εθφζνλ απηφ είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Οη ππνρξεψζεηο
γηα ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ είλαη ζχκθσλεο
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πξνο ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη θαη‘ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17
ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία-πιαίζην).
6.1.3.7 Άξζξν 13: Τπνρξεώζεηο ειέγρνπ ηηκώλ θαη θνζηνιόγεζεο
1. Ζ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή δχλαηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8,
λα επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε θφζηνπο θαη ειέγρνπο ηηκψλ,
πνπ πεξηιακβάλνπλ ππνρξέσζε θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ κε γλψκνλα ην θφζηνο θαη
ππνρξέσζε φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, γηα ηελ παξνρή εηδηθψλ ηχπσλ
δηαζχλδεζεο ή/θαη πξφζβαζεο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε αλάιπζε ηεο αγνξάο
θαηαδεηθλχεη

φηη

ε

έιιεηςε

πξαγκαηηθνχ

αληαγσληζκνχ

ζεκαίλεη

φηη

ν

ελδηαθεξφκελνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο κπνξεί λα δηαηεξεί ηηο ηηκέο ζε ππεξβνιηθά
πςειά επίπεδα ή λα ζπκπηέδεη ηηο ηηκέο, εηο βάξνο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Γηα λα
ελζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο απφ ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο κεηαμχ άιισλ ζηα δίθηπα
λεψηεξεο γελεάο, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ επέλδπζε ηνπ
θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ επηηξέπνπλ έλαλ εχινγν ζπληειεζηή απφδνζεο επί ηνπ
επαξθνχο επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, ζπλππνινγίδνληαο νηνπζδήπνηε θηλδχλνπο ελέρεη
ελδερνκέλσο έλα ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην δηθηχνπ.
2. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο εμαζθαιίδνπλ φηη θάζε επηβαιιφκελνο κεραληζκφο
αλάθηεζεο θφζηνπο ή κέζνδνο ηηκνιφγεζεο, πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη
ηνλ βηψζηκν αληαγσληζκφ, θαη κεγηζηνπνηεί ην φθεινο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Δλ
πξνθεηκέλσ, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο δχλαληαη επίζεο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο
δηαζέζηκεο ηηκέο ζε ζπγθξίζηκεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο.

3. ηαλ έλαο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ κε
γλψκνλα ην θφζηνο, ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θέξεη ην βάξνο ηεο
απφδεημεο φηη ηα ηέιε ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ θφζηνπο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ελφο
εχινγνπ ζπληειεζηή απφδνζεο ηεο επέλδπζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο
απνηειεζκαηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθέο κεζφδνπο αλεμάξηεηεο απφ εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε
επηρείξεζε. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο δχλαληαη λα απαηηνχλ απφ ηνλ θνξέα
εθκεηάιιεπζεο λα αηηηνινγεί πιήξσο ηηο ηηκέο πνπ επηβάιιεη θαη, θαηά
πεξίπησζε, δχλαληαη λα απαηηνχλ πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ.
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4. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο εμαζθαιίδνπλ φηη, φηαλ ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο
θνζηνιφγεζεο επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο ηνπ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ, πξέπεη
λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο,
ζηελ νπνία λα εκθαίλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη βαζηθέο θαηεγνξίεο θφζηνπο θαη νη
θαλφλεο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ. Ζ ζπκκφξθσζε κε ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο
ειέγρεηαη απφ αξκφδην αλεμάξηεην θνξέα. Γεκνζηεχεηαη εηεζίσο δήισζε ζρεηηθά κε
ηε ζπκκφξθσζε.
6.1.3.8 Άξζξν 13α: Λεηηνπξγηθόο δηαρσξηζκόο
1. ηαλ ε εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πξνζήθνπζεο
ππνρξεψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 9 έσο 13 απέηπραλ λα εμαζθαιίζνπλ
απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαη φηη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ ή
αδπλακίεο ηεο αγνξάο παξακέλνπλ φζνλ αθνξά ηε ρνλδξηθή παξνρή νξηζκέλσλ
αγνξψλ πξντφλησλ πξφζβαζεο, κπνξεί σο εμαηξεηηθφ κέηξν, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 3 δεχηεξν εδάθην, λα επηβάιεη ππνρξέσζε
ζε θαζεηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο λα κεηαζέζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε ρνλδξηθή παξνρή ζπλαθψλ πξντφλησλ πξφζβαζεο ζε επηρεηξεζηαθή κνλάδα πνπ
ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα.
Ζ ελ ιφγσ επηρεηξεζηαθή κνλάδα πξνκεζεχεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε
φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο, κε ηα ίδηα ρξνληθά πεξηζψξηα, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζνλ αθνξνχλ επίπεδα ηηκψλ θαη ζηάζκε ππεξεζηψλ,
θαζψο θαη κέζσ ησλ ίδησλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ.
2. Δθφζνλ ε εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή πξνηίζεηαη λα επηβάιεη ππνρξέσζε
ιεηηνπξγηθνχ δηαρσξηζκνχ, ππνβάιεη αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή, ε νπνία πεξηιακβάλεη:
α) ηεθκεξίσζε ε νπνία λα αηηηνινγεί ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε
εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 1•
β) αηηηνινγεκέλε ηεθκεξίσζε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη νη πξννπηηθέο
απνηειεζκαηηθνχ θαη βηψζηκνπ αληαγσληζκνχ κε βάζε ηελ ππνδνκή κέζα ζε
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ειάρηζηεο ή κεδακηλέο•
γ) αλάιπζε ηνπ αλακελφκελνπ αληίθηππνπ ζηε ξπζκηζηηθή αξρή, ζηελ
επηρείξεζε, ηδίσο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο δηαρσξηζκέλεο επηρείξεζεο θαη
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ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ελ γέλεη,

θαζψο

θαη

ζηα

επελδπηηθά θίλεηξα ζηνλ ηνκέα ζπλνιηθά, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε
λα εμαζθαιηζζεί ε θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή, θαη ζε άιινπο
ελδηαθεξνκέλνπο, ηδίσο δε ηνπ αλακελφκελνπ αληίθηππνπ ζηνλ αληαγσληζκφ
θαη ελδερφκελσλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο•
δ) αλάιπζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ε ππνρξέσζε απηή ζα απνηεινχζε ην
απνηειεζκαηηθφηεξν

κέζν

επηβνιήο

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ

αληηκεηψπηζε ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ πξνβιεκάησλ ηνπ αληαγσληζκνχ ή
πεξηπηψζεσλ δπζιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο.
3. Σν ζρέδην κέηξνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηνλ αθξηβή ραξαθηήξα θαη ην επίπεδν ηνπ δηαρσξηζκνχ, πξνζδηνξίδνληαο
ηδίσο ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο ρσξηζηήο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο•
β) πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο ρσξηζηήο επηρεηξεκαηηθήο
νληφηεηαο θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνκεζεχεη ε ελ
ιφγσ νληφηεηα•
γ) ηηο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη απφ ηε ρσξηζηή επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα θαη
ηελ αληίζηνηρε δηάξζξσζε θηλήηξσλ•
δ) θαλφλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεζεηο•
ε) θαλφλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ,
ηδίσο έλαληη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ•
ζη) πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο, πνπ
πεξηιακβάλεη ηε δεκνζίεπζε εηήζηαο έθζεζεο.
4. Έπεηηα απφ ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ην ζρέδην κέηξνπ πνπ ιακβάλεηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 3, ε εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή δηεμάγεη
ζπληνληζκέλε αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ αγνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν
πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν 16 ηεο νδεγίαο
2002/21/ΔΚ (νδεγία-πιαίζην). Με βάζε ηελ αμηνιφγεζή ηεο, ε εζληθή ξπζκηζηηθή
αξρή επηβάιιεη, δηαηεξεί, ηξνπνπνηεί ή θαηαξγεί ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
6 θαη 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία-πιαίζην).
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5. Δπηρείξεζε ζηελ νπνία έρεη επηβιεζεί ιεηηνπξγηθφο δηαρσξηζκφο κπνξεί λα
ππάγεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 9 έσο 13 ζε
νπνηαδήπνηε επηκέξνπο αγνξά φπνπ έρεη θαζνξηζζεί σο δηαζέηνπζα ζεκαληηθή ηζρχ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία-πιαίζην) ή ζε θάζε άιιε
ππνρξέσζε πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη‘ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8
παξάγξαθνο 3.
6.1.3.9 Άξζξν 13β: Δζεινύζηνο δηαρσξηζκόο από θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε
1. Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο δηαζέηνπζεο ζεκαληηθή ηζρχ ζε κία

ή

πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο αγνξέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ
(νδεγία-πιαίζην) ελεκεξψλνπλ ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή εθ ησλ πξνηέξσλ θαη
εγθαίξσο πξνθεηκέλνπ λα ηεο επηηξέςνπλ λα αμηνινγήζεη ηνλ αληίθηππν ηεο
ζθνπνχκελεο κεηαβίβαζεο, εθφζνλ πξνηίζεληαη λα κεηαβηβάζνπλ ζηνηρεία ηνπ
ηνπηθνχ

δηθηχνπ πξφζβαζήο ηνπο ή ζεκαληηθφ κέξνο ηνπο ζε ρσξηζηή λνκηθή

νληφηεηα ππφ δηαθνξεηηθή ηδηνθηεζία ή λα θαζηεξψζνπλ ρσξηζηή επηρεηξεκαηηθή
νληφηεηα γηα ηελ παξνρή πιήξσο ηζφηηκσλ πξντφλησλ πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο
παξφρνπο ιηαληθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθψλ ηεο ηκεκάησλ ιηαληθήο.
Οη επηρεηξήζεηο ελεκεξψλνπλ επίζεο ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή γηα ηπρφλ αιιαγή
ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ, θαζψο θαη γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο
δηαρσξηζκνχ.
2. Ζ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή αμηνινγεί ην απνηέιεζκα ηεο ζθνπνχκελεο κεηαβίβαζεο
πθηζηάκελσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ βάζεη ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγίαπιαίζην).
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή δηεμάγεη ζπληνληζκέλε αλάιπζε ησλ
δηάθνξσλ αγνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 16 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία-πιαίζην).
Με βάζε ηελ αμηνιφγεζή ηεο, ε εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή επηβάιιεη, δηαηεξεί,
ηξνπνπνηεί ή θαηαξγεί ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο νδεγίαο
2002/21/ΔΚ (νδεγία-πιαίζην).
3. Ζ λνκηθά ή/θαη ιεηηνπξγηθά ρσξηζηή επηρεηξεζηαθή νληφηεηα κπνξεί λα ππάγεηαη
ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 9 έσο 13 ζε νπνηαδήπνηε
ζπγθεθξηκέλε αγνξά φπνπ έρεη νξηζζεί σο δηαζέηνπζα ζεκαληηθή ηζρχ ζχκθσλα κε
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ην άξζξν 16 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία-πιαίζην) ή νπνηαζδήπνηε άιιε
ππνρξέσζε

πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη‘ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8

παξάγξαθνο 3.
6.1.4 Γηαδηθαζηηθέο δηαηάμεηο
6.1.4.1 Άξζξν 14: Δπηηξνπή
1. Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ ηελ επηηξνπή επηθνηλσληψλ, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί
βάζεη ηνπ άξζξνπ 22 ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ (νδεγία πιαίζην).
2. ηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 3 θαη 7
ηεο απφθαζεο 1999/468/ΔΚ, ηεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο παξαπνκπήο ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξκφδνληαη ην άξζξν
5α παξάγξαθνη 1 έσο 4 θαη ην άξζξν 7 ηεο απφθαζεο 1999/468/ΔΚ, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο.

6.1.4.2 Άξζξν 15: Γεκνζίεπζε πιεξνθνξηώλ θαη πξόζβαζε ζε απηέο
1. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη εηδηθέο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε
επηρεηξήζεηο

δπλάκεη

πξνζδηνξίδνληαη

νη

ηεο

εηδηθέο

παξνχζαο
αγνξέο

νδεγίαο,

δεκνζηεχνληαη

θαη

φηη

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θαη νη γεσγξαθηθέο

αγνξέο. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη δηαηίζεληαη ζην θνηλφ ελεκεξσκέλεο
πιεξνθνξίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πιεξνθνξίεο δελ είλαη εκπηζηεπηηθέο
θαη φηη ηδίσο δελ αθνξνχλ κπζηηθά ηεο επηρεηξήζεσο, θαηά ηξφπνλ πνπ
εγγπάηαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
2. Σα θξάηε κέιε απνζηέιινπλ ζηελ Δπηηξνπή αληίγξαθν φισλ ησλ δεκνζηεπφκελσλ
πιεξνθνξηψλ. Ζ Δπηηξνπή δηαζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζε εχθνια πξνζβάζηκε
κνξθή θαη ηηο δηαλέκεη, θαηά πεξίπησζε, ζηελ επηηξνπή επηθνηλσληψλ.
6.1.4.3 Άξζξν 16: Κνηλνπνίεζε
1. Σα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία
εθαξκνγήο ε νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 1, δεχηεξν εδάθην, ηηο
εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξνχζα νδεγία.
2. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ηα νλφκαηα ησλ
θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο νη νπνίνη ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά
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γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
επηβάιινληαη ζε απηνχο δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ
επεξεάδεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε επηρεηξήζεηο ή ζηηο επηρεηξήζεηο
πνπ ζίγνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο, θνηλνπνηείηαη ακειιεηί
ζηελ Δπηηξνπή.
6.1.4.4 Άξζξν 17: Γηαδηθαζίεο επαλεμέηαζεο
Ζ Δπηηξνπή επαλεμεηάδεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηε ιεηηνπξγία ηεο
παξνχζαο νδεγίαο θαη ππνβάιιεη έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην
πκβνχιην, γηα πξψηε θνξά ην αξγφηεξν ηξία ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία
εθαξκνγήο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 1 δεχηεξν εδάθην. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηά πιεξνθνξίεο απφ ηα θξάηε κέιε, νη νπνίεο
παξέρνληαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε.
6.1.4.5 Άξζξν 18: Μεηαθνξά ζην εζληθό δίθαην
1. Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ θαη δεκνζηεχνπλ ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο,
θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα νδεγία
ην αξγφηεξν ζηηο 24 Ηνπιίνπ 2003. Δλεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά.
Σα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο απφ ηηο 25 Ηνπιίνπ 2003.
Οη δηαηάμεηο απηέο, φηαλ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα
νδεγία ή ζπλνδεχνληαη απφ παξφκνηα αλαθνξά θαηά ηελ επίζεκε δεκνζίεπζή ηνπο.
Οη ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαθνξά απηή θαζνξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε.
2. Σα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ δηαηάμεσλ
εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πνπ ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία
θαζψο θαη νηαζδήπνηε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ.
6.1.4.6 Άξζξν 19: Έλαξμε ηζρύνο
Ζ παξνχζα νδεγία αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
6.1.4.7 Άξζξν 20: Απνδέθηεο
Ζ παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε.
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6.1.5 Παξάξηεκα Η:ξνη πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο θαη
ξαδηνθψλνπ πνπ κεηαδίδνληαη ζε ζεαηέο θαη αθξναηέο ζηελ θνηλφηεηα
6.1.5.1Μέξνο Ι: Πξνϋπνζέζεηο γηα ζπζηήκαηα ππό όξνπο πξόζβαζεο, πνπ ηζρύνπλ
ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1
Γηα ηελ ππφ φξνπο πξφζβαζε ησλ ζεαηψλ θαη αθξναηψλ ηεο Κνηλφηεηαο ζε
ππεξεζίεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο θαη ξαδηνθψλνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν
κεηάδνζεο, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, φηη
ηζρχνπλ νη αθφινπζνη φξνη:
α) ηα ζπζηήκαηα ππφ φξνπο πξφζβαζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ αγνξά ηεο Κνηλφηεηαο
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ηθαλφηεηα γηα κε δαπαλεξφ δηέιεγρν,
παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο ειέγρνπ απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηχσλ,
ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ησλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπ είδνπο
ζπζηήκαηα ππφ φξνπο πξφζβαζεο·
β) φινη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ππεξεζηψλ ππφ φξνπο πξφζβαζεο, αλεμάξηεηα απφ
ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο
ςεθηαθήο ηειεφξαζεο θαη ξαδηνθψλνπ θαη απφ ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ησλ νπνίσλ
εμαξηψληαη νη ξαδηνηειενπηηθνί θνξείο κεηάδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνζηηνί ζε
νπνηαδήπνηε νκάδα ησλ δπλεηηθψλ ζεαηψλ ή αθξναηψλ ηνπο:
— πξνζθέξνπλ ζε φινπο ηνπο ξαδηνηειενπηηθνχο θνξείο, ζε δίθαηε, εχινγε θαη
ακεξφιεπηε βάζε ε νπνία ζπλάδεη κε ην θνηλνηηθφ δίθαην πεξί αληαγσληζκνχ,
ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε ιήςε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ
ξαδηνηειενπηηθψλ θνξέσλ απφ ζεαηέο ή αθξναηέο κέζσ

απνθσδηθνπνηεηψλ

ηνπο

νπνίνπο δηαζέηνπλ νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεξνχλ ην θνηλνηηθφ δίθαην πεξί
αληαγσληζκνχ,
— ηεξνχλ ρσξηζηά ινγηζηηθά βηβιία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο σο θνξείο παξνρήο
ππεξεζηψλ ππφ φξνπο πξφζβαζεο·
γ) φηαλ νη θάηνρνη ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ζρεηηθά κε
ζπζηήκαηα θαη πξντφληα ππφ φξνπο πξφζβαζεο, ρνξεγνχλ άδεηεο ζηνπο
θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ επξείαο θαηαλάισζεο, νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ φηη
απηφ γίλεηαη ππφ δίθαηνπο, εχινγνπο θαη ακεξφιεπηνπο φξνπο. Λακβάλνληαο ππφςε
ηνπο ηερληθνχο θαη εκπνξηθνχο παξάγνληεο, νη θάηνρνη δηθαησκάησλ δελ εμαξηνχλ ηε
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ρνξήγεζε αδεηψλ απφ φξνπο κε ηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη, απνηξέπεηαη ή
απνζαξξχλεηαη ε ζπκπεξίιεςε, ζην ίδην πξντφλ:
— θνηλήο δηεπαθήο πνπ επηηξέπεη ηε ζχλδεζε κε δηάθνξα άιια ζπζηήκαηα
πξφζβαζεο, ή
— ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ άιινπ ζπζηήκαηνο πξφζβαζεο, εθφζνλ ν απνδέθηεο ηεο
άδεηαο πιεξνί ηηο ζρεηηθέο εχινγεο πξνυπνζέζεηο πνπ εγγπψληαη, ζε φ,ηη ηνλ αθνξά,
ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο ζπζηεκάησλ ππφ φξνπο
πξφζβαζεο.
6.1.5.1Μέξνο II: Λνηπέο επθνιίεο ζηηο νπνίεο δύλαληαη λα εθαξκόδνληαη νη
πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β).
α) Πξφζβαζε ζε δηεπαθέο πξνγξάκκαηνο εθαξκνγήο (API).
β) Πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθνχο νδεγνχο πξνγξακκάησλ (EPG).

6.1.6 Παξάξηεκα ΗΗ: ηνηρεηψδεο θαηάινγνο ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη ζε πξνζθνξά αλαθνξάο γηα πξφζβαζε ζε δίθηπν ππνδνκήο
ρνλδξηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεξηδφκελεο ή πιήξσο αδεζκνπνίεηεο
πξφζβαζεο ζε ζηαζεξφ ζεκείν, ν νπνίνο πξέπεη λα δεκνζηεπηεί απφ ηνπο
θνηλνπνηεκέλνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά (ΗΑ)
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη
νξηζκνί:
α) «ηνπηθφο ππνβξφρνο» ν κεξηθφο ηνπηθφο βξφρνο πνπ ζπλδέεη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ
ηνπ δηθηχνπ κε ζεκείν ζπγθέληξσζεο ή πξνζδηνξηζκέλν ελδηάκεζν ζεκείν πξφζβαζεο ζην
ζηαζεξφ δεκφζην δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ·
β) «αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν» ε πιήξσο αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ
ηνπηθφ βξφρν θαη ε κεξηδφκελε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν. Ζ πξφζβαζε απηή δελ
ζπλεπάγεηαη αιιαγέο ζην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ·
γ) «πιήξσο αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν» ε παξνρή ζε δηθαηνχρν
πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν ή ζηνλ ηνπηθφ ππν-βξφρν ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο κε
ΗΑ, ε νπνία επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο πιήξνπο δπλακηθφηεηαο ηεο ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ·
δ) «κεξηδφκελε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν» ε παξνρή ζε δηθαηνχρν πξφζβαζεο ζηνλ
ηνπηθφ βξφρν ή ζηνλ ηνπηθφ ππν-βξφρν ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο κε ΗΑ, ε νπνία επηηξέπεη
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ηε ρξήζε ηεο δπλακηθφηεηαο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ, φπσο
κέξνπο ηεο ζπρλφηεηαο ή ηζνδχλακνπ.

6.1.6.1 Πξνϋπνζέζεηο αδεζκνπνίεηεο πξόζβαζεο ζηνλ ηνπηθό βξόρν
1. ηνηρεία δηθηχνπ ζηα νπνία παξέρεηαη ε πξφζβαζε πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηα εμήο
ζηνηρεία, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο:
α) αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζε ηνπηθνχο βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο (νιηθή θαη
κεξηδφκελε)•
β) αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζε ηνπηθνχο βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο (νιηθή θαη
κεξηδφκελε) πεξηιακβαλνκέλεο, ελδερνκέλσο, ηεο πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία
δηθηχνπ πνπ δελ είλαη ελεξγά κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ νπηζζφδεπμεο•
γ) εθφζνλ απαηηείηαη, πξφζβαζε ζε αγσγνχο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε
δηθηχσλ πξφζβαζεο•
2.Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζέζεηο ησλ ηφπσλ θπζηθήο πξφζβαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπηίσλ πξφζβαζεο θαη πιαηζίσλ δηαλνκήο, θαη ηελ
χπαξμε ηνπηθψλ βξφρσλ θαη ππνβξφρσλ, αγσγψλ θαη επθνιηψλ νπηζζφδεπμεο ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία αγσγψλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηνπο αγσγνχο.

3. Σερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ησλ ηνπηθψλ
βξφρσλ, ππνβξφρσλ θαη αγσγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ

ηερληθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηξεπηνχ δεχγνπο κεηαιιηθψλ αγσγψλ θαη ή νπηηθψλ ηλψλ,
δηαλεκεηψλ θαισδίσλ, αγσγψλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ θαη, θαηά πεξίπησζε,
ηερληθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε αγσγνχο.
4. Γηαδηθαζίεο παξαγγειηψλ θαη εθνδηαζκνχ, πεξηνξηζκνί ρξήζεο.
6.1.6.2Τπεξεζίεο ζπλεγθαηάζηαζεο
1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ππάξρνληεο ηφπνπο ή ηα ζεκεία εμνπιηζκνχ ηνπ θνξέα
εθκεηάιιεπζεο κε ΗΑ θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλαβάζκηζή ηνπο (1).
2. Γπλαηφηεηεο

ζπλεγθαηάζηαζεο

ζηνπο

ηφπνπο

πνπ

αλαθέξνληαη

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο θαη, ελδε ρνκέλσο,

ζην ζεκείν 1
ηεο

εμ

απνζηάζεσο θαη ηεο εηθνληθήο ζπλεγθαηάζηαζεο).
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3. Υαξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνχ: πεξηνξηζκνί, εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ κπνξεί
λα ζπλεγθαηαζηαζεί.
4. Θέκαηα αζθάιεηαο: κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο θνηλνπνηεκέλνπο θνξείο
εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ ηνπο.
5. Πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο γηα ην πξνζσπηθφ αληαγσληζηηθψλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο.
6. Πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο.
7. Καλφλεο γηα ηε δηάζεζε ρψξνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ρψξνο ζπλεγθα ηάζηαζεο

είλαη

πεξηνξηζκέλνο.
8. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζεψξεζε, απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ησλ ρψξσλ ζηνπο
δηαηίζεηαη θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε ή ησλ ηφπσλ φπνπ ε ζπλεγθαηάζηαζε

δελ

νπνίνπο
έρεη

γίλεη

ππνζηήξημεο,

ζηα

δεθηή ιφγσ έιιεηςεο ρσξεηηθφηεηαο.

6.1.6.3 πζηήκαηα πιεξνθνξηώλ
Πξνυπνζέζεηο

πξφζβαζεο

ζηα

ζπζηήκαηα

ιεηηνπξγηθήο

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ ή ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα
εθκεηάιιεπζεο γηα πξνπαξαγγειία, εθνδηαζκφ, παξαγγειία, αηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο θαη ηηκνιφγεζε.
6.1.6.4 Πξνϋπνζέζεηο παξνρήο
1. Πξνζεζκία αληαπφθξηζεο ζηηο αηηήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη επθνιηψλ·
ζπκθσλίεο

επηπέδνπ

ππεξεζηψλ,

επηδηφξζσζε

ζθαικάησλ,

δηαδηθαζίεο

απνθαηάζηαζεο ηνπ θαλνληθνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη παξάκεηξνη πνηφηεηαο
ππεξεζηψλ.
2. Σππνπνηεκέλνη φξνη ζπκβάζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, απνδεκίσζεο, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ
πξνζεζκηψλ.
3. Σηκέο ή ηξφπνη ηηκνιφγεζεο γηα θάζε πξναλαθεξφκελν ραξαθηεξηζηηθφ, ιεηηνπξγία
θαη επθνιία. [75]
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6.2 Οδεγία 2002/21 ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
6.2.1 Δηζαγσγή
ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΨΚΖ
ΔΝΩΖ,
Έρνληαο ππφςε: ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο
ην άξζξν 95, ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 1,

ηε γλψµε ηεο Οηθνλνµηθήο θαη

Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο 2, Απνθαζίδνληαο ζχµθσλα µε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ
251 ηεο ζπλζήθεο 3,
Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα:
(1)

Σν ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο επέηπρε λα

δεκηνπξγήζεη

ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζηνχ ζηνλ ηνκέα ησλ

ηειεπηθνηλσληψλ θαηά ηε κεηάβαζε απφ κνλνπσιηαθφ πεξηβάιινλ ζε πεξηβάιινλ
πιήξνπο αληαγσληζκνχ.
(2)

ηηο 10

Ννεκβξίνπ 1999,

ε

Δπηηξνπή

ππέβαιε

αλαθνίλσζε

ζην

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην, ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή
Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ µε ηίηιν «Γηα έλα λέν πιαίζην
γηα ηηο ππνδνκέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο Αλαζθφπεζε

ησλ

επηθνηλσληψλ γηα ην 1999». ηελ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε, ε

Δπηηξνπή επαλεμέηαζε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο,
βάζεη ηεο ππνρξέσζήο ηεο ζχκθσλα µε ην άξζξν 8 ηεο νδεγίαο 90/387/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηνπλίνπ 1990, γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζηνλ
ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ µέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνρήο
αλνηθηνχ δηθηχνπ (Open Network Provision — ONR) 4. Παξνπζίαζε επίζεο ζεηξά
πξνηάζεσλ πνιηηηθήο γηα έλα λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά µε ηηο ππνδνκέο
ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο πξνο δεκφζηα
δηαβνχιεπζε.
(3)

ηηο 26 Απξηιίνπ 2000, ε Δπηηξνπή ππέβαιε αλαθνίλσζε ζην Δπξσπατθφ

Κνηλνβνχιην, ζην πµβνχιην, ζηελ Οηθνλνµηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ
Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηα απνηειέζµαηα ηεο δεµφζηαο δηαβνχιεπζεο
ζρεηηθά µε ηελ αλαζθφπεζε ησλ επηθνηλσληψλ γηα ην 1999 θαη θαηεπζχλζεηο γηα ην
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λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην. ηελ αλαθνίλσζε ζπλνςίδεηαη ε δεµφζηα δηαβνχιεπζε
θαη θαζνξίδνληαη νξηζµέλνη βαζηθνί πξνζαλαηνιηζµνί γηα ηνλ ζρεδηαζµφ ελφο λένπ
πιαηζίνπ γηα ηηο

ππνδνµέο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηηο ζπλαθείο

ππεξεζίεο.
(4)

Σν Δπξσπατθφ πµβνχιην ηεο Ληζζαβψλαο, ζηηο 23 θαη 24 Μαξηίνπ 2000,

ππνγξάµµηζε ην

δπλαµηθφ

αλάπηπμεο,

αληαγσληζηηθφηεηαο

θαη

δεµηνπξγίαο

απαζρφιεζεο πνπ εµπεξηέρεη ε ζηξνθή πξνο µηα ςεθηαθή νηθνλνµία βαζηδφµελε
ζηε γλψζε. Σνλίζηεθε ηδηαίηεξα ε ζεµαζία, γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
πνιίηεο, ηεο πξφζβαζεο ζε θζελή, παγθφζµηαο θιάζεο, ππνδνµή επηθνηλσληψλ θαη
ζε επξχ θάζµα ππεξεζηψλ.
(5)

Ζ ζχγθιηζε ζηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ µέζσλ επηθνηλσλίαο

θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζεµαίλεη φηη φια ηα δίθηπα θαη νη ππεξεζίεο
µεηάδνζεο ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ εληαίν θαλνληζηηθφ πιαίζην. Απηφ ην
θαλνληζηηθφ πιαίζην απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία θαη απφ ηέζζεξηο
εηδηθέο

νδεγίεο:

νδεγία 2002/20/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ

πµβνπιίνπ, ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία γηα ηελ αδεηνδφηεζε) 5, νδεγία 2002/19/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά µε
ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο, θαζψο
θαη γηα ηελ δηαζχλδεζή ηνπο (νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε) 6, νδεγία 2001/22/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, γηα ηελ
θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηψµαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία) 7, νδεγία
97/66/ΔΚ ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ

πµβνπιίνπ, ηεο 15εο

∆εθεµβξίνπ 1997, πεξί επεμεξγαζίαο δεδνµέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνµέα 8 (εθεμήο
απνθαινχµελεο «εηδηθέο νδεγίεο»). Δίλαη απαξαίηεην λα δηαρσξηζηεί ε ξχζµηζε ηεο
µεηάδνζεο απφ ηε ξχζµηζε ηνπ πεξηερνµέλνπ. Σν πιαίζην απηφ δελ θαιχπηεη,
επνµέλσο, ην πεξηερφµελν ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ

επηθνηλσληψλ

επηθνηλσληψλ,

φπσο

ην

πνπ

πνπ

παξέρνληαη µέζσ

ρξεζηµνπνηνχλ

ππεξεζίεο

δηθηχσλ

ειεθηξνληθψλ

ξαδηνηειενπηηθά εθπεµπφµελν πεξηερφµελν, νη

ρξεµαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη νξηζµέλεο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο
πιεξνθνξίαο θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ ζπληζηά εµπφδην γηα µέηξα πνπ
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ιαµβάλνληαη, ζε θνηλνηηθφ ή εζληθφ επίπεδν, ζρεηηθά µε ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο,
ζχµθσλα µε ην θνηλνηηθφ δίθαην, µε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζµηθήο
θαη γισζζηθήο πνιπµνξθίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ππεξάζπηζεο ηνπ πινπξαιηζµνχ
ησλ µέζσλ ελεµέξσζεο. Σν πεξηερφµελν ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξαµµάησλ
θαιχπηεηαη απφ ηελ νδεγία 89/552/ΔΟΚ ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 3εο Οθησβξίνπ1989,
γηα ηνλ ζπληνληζµφ νξηζµέλσλ λνµνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ
δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ µειψλ ζρεηηθά µε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
9. Ζ δηάθξηζε µεηαμχ ηεο ξχζµηζεο ηεο µεηάδνζεο θαη ηεο ξχζµηζεο ηνπ
πεξηερνµέλνπ δελ εµπνδίδεη λα ιαµβάλνληαη ππφςε νη δεζµνί πνπ ππάξρνπλ µεηαμχ
ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηνπ πινπξαιηζµνχ ησλ µέζσλ ελεµέξσζεο,
ηεο πνιηηηζµηθήο πνιπµνξθίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή.
(6)

Ζ πνιηηηθή ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνµέα θαη ε θαλνληζηηθή ξχζµηζε ηνπ

πεξηερνµέλνπ αθνινπζνχλ ζηφρνπο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ε ειεπζεξία
ηεο

έθθξαζεο,

ν πινπξαιηζµφο ησλ µέζσλ ελεµέξσζεο, ε πνιηηηζηηθή θαη

γισζζηθή πνιπµνξθία, ε θνηλσληθή έληαμε, ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ε
πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ. Ζ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο
γξαµµέο γηα ηελ θνηλνηηθή πνιηηηθή ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνµέα» θαη ηα
ζπµπεξάζµαηα ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 6εο Ηνπλίνπ 2000 ηα νπνία επηθξνηνχλ απηή ηελ
αλαθνίλσζε, θαζνξίδνπλ ηηο θπξηφηεξεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ
Κνηλφηεηα γηα ηελ εθαξµνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνµέα.
(7)

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ δελ ζίγνπλ ηε

δπλαηφηεηα θάζε θξάηνπο

µέινπο λα ιαµβάλεη ηα αλαγθαία µέηξα

γηα

ηελ

πξνζηαζία ησλ νπζηαζηηθψλ ζπµθεξφλησλ ηνπ ζηνλ ηνµέα ηεο αζθάιεηαο θαη γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεµφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη γηα λα δηεπθνιχλεη ηε
δηεξεχλεζε, εμηρλίαζε θαη
ζέζπηζεο,

απφ

ππνρξεψζεσλ

ηηο
πνπ

δίσμε

εγθιεµάησλ,

ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο

ηεο

εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο, εηδηθψλ θαη αλαινγηθψλ
ηζρχνπλ

γηα

ηνπο παξέρνληεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ

επηθνηλσληψλ.
(8)

Ζ παξνχζα νδεγία δελ θαιχπηεη ηνλ εμνπιηζµφ πνπ εµπίπηεη ζην πεδίν

εθαξµνγήο ηεο νδεγίαο 1999/5/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
πµβνπιίνπ,

Κνηλνβνπιίνπ

θαη ηνπ

ηεο 9εο Μαξηίνπ 1999, ζρεηηθά µε ηνλ ξαδηνεμνπιηζµφ θαη ηνλ

ηειεπηθνηλσληαθφ ηεξµαηηθφ εμνπιηζµφ θαη ηελ αµνηβαία αλαγλψξηζε ηεο πηζηφηεηαο
ησλ εμνπιηζµψλ απηψλ 10, θαιχπηεη φµσο ηνλ εμνπιηζµφ επξείαο θαηαλάισζεο
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πνπ

ρξεζηµνπνηείηαη

γηα

ηε ςεθηαθή ηειεφξαζε. Δίλαη ζεµαληηθφ γηα ηηο

θαλνληζηηθέο αξρέο λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία µεηαμχ

ησλ

θνξέσλ

εθµεηάιιεπζεο δηθηχσλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηεξµαηηθνχ εμνπιηζµνχ, µε
ζηφρν λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ησλ µεηνλεθηνχλησλ ρξεζηψλ ζηηο ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
(9)

Οη ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία

2000/31/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 8εο Ηνπλίνπ
2000, γηα νξηζµέλεο λνµηθέο πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο,
ηδίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ εµπνξίνπ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά (νδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ
εµπφξην) 11.
(10)

Ο νξηζµφο ηεο «ππεξεζίαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ» ζην άξζξν 1 ηεο

νδεγίαο 98/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 22αο
Ηνπλίνπ 1998, γηα ηελ θαζηέξσζε µηαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνµέα
ησλ

ηερληθψλ

πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά µε ηηο

ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο 12, θαιχπηεη έλα επξχ θάζµα νηθνλνµηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεμάγνληαη επί γξαµµήο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο
ηηο

δξαζηεξηφηεηεο

δελ θαιχπηνληαη απφ ην πεδίν εθαξµνγήο ηεο παξνχζαο

νδεγίαο επεηδή δελ έγθεηληαη, ελ φισ ή ελ µέξεη, ζηε µεηαθνξά ζεµάησλ ζε δίθηπα
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ . νη ππεξεζίεο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο θαη ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνµείνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. Ζ ίδηα επηρείξεζε,
παξαδείγµαηνο ράξηλ έλαο πάξνρνο ππεξεζίαο ∆ηαδηθηχνπ, µπνξεί
ηαπηφρξνλα µηα

ππεξεζία

λα

πξνζθέξεη

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, φπσο ε πξφζβαζε ζην

δηαδίθηπν, θαη ππεξεζίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία, φπσο ε
παξνρή πεξηερνµέλνπ WEB.
(11)

χµθσλα µε ηελ αξρή ηνπ δηαρσξηζµνχ θαλνληζηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ

αξµνδηνηήησλ, ηα θξάηε µέιε ζα πξέπεη λα εγγπψληαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο εζληθήο
θαλνληζηηθήο αξρήο ή αξρψλ νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αµεξνιεςία ησλ
απνθάζεψλ ηνπο. Απηή ε απαίηεζε αλεμαξηεζίαο εθαξµφδεηαη µε ηελ επηθχιαμε ηεο
ζεζµηθήο απηνλνµίαο θαη ησλ ζπληαγµαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ µειψλ, ή
ηεο αξρήο ηεο νπδεηεξφηεηαο φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο ησλ θξαηψλ µειψλ πνπ
δηέπνπλ ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 295 ηεο ζπλζήθεο. Οη
εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο,
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φζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ, ηελ εµπεηξία θαη ηα νηθνλνµηθά µέζα, γηα λα
δηεθπεξαηψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο.
Κάζε µέξνο πνπ ππφθεηηαη ζε απφθαζε εζληθήο θαλνληζηηθήο αξρήο, ζα

(12)

πξέπεη λα έρεη δηθαίσµα πξνζθπγήο ελψπηνλ νξγάλνπ, ην νπνίν ζα είλαη
αλεμάξηεην απφ ηα εµπιεθφµελα µέξε. Σν φξγαλν απηφ µπνξεί λα είλαη
δηθαζηήξην. Δπηπιένλ, θάζε επηρείξεζε πνπ ζεσξεί φηη νη αηηήζεηο ηεο γηα παξνρή
δηθαηψµαηνο εγθαηάζηαζεο επθνιηψλ δελ έρνπλ δηεθπεξαησζεί ζχµθσλα µε ηηο αξρέο
ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ζα πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσµα λα πξνζθεχγεη θαηά ησλ
απνθάζεσλ απηψλ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πξνζθπγήο δελ ζίγεη ηνλ θαηαµεξηζµφ ησλ
αξµνδηνηήησλ εληφο ησλ εζληθψλ δηθαζηηθψλ ζπζηεµάησλ θαη ηα δηθαηψµαηα
λνµηθψλ νληνηήησλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ.
(13)

Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ρξεηάδεηαη λα ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο

απφ

ζπληειεζηέο

απνηειεζµαηηθά

ηεο

αγνξάο

ζηα θαζήθνληά

πξνθεηµέλνπ

ηνπο.

Σέηνηνπ

λα

είδνπο

αληαπνθξίλνληαη
πιεξνθνξίεο µπνξεί

επίζεο λα ρξεηαζζεί λα ζπιιέγνληαη γηα ινγαξηαζµφ ηεο Δπηηξνπήο, πξνθεηµέλνπ
απηή λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Σα αηηήµαηα
πιεξνθφξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά θαη λα µελ επηβάιινπλ ππέξµεηξα βάξε
ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηµεο ζην θνηλφ, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα εµπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο δπλάµεη ησλ εζληθψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε
πιεξνθνξίεο θαη εάλ ππφθεηληαη ζην θνηλνηηθφ θαη ην εζληθφ δίθαην πεξί
επηρεηξεµαηηθνχ απνξξήηνπ.
Πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη εµπηζηεπηηθέο απφ µηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή,

(14)

ζχµθσλα µε ηνπο θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο πεξί επηρεηξεµαηηθνχ
απνξξήηνπ, είλαη δπλαηφλ λα αληαιιάζζνληαη µε ηελ Δπηηξνπή θαη άιιεο εζληθέο
θαλνληζηηθέο αξρέο, µφλνλ εθφζνλ απηή ε αληαιιαγή είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα
ηελ εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ.
Οη

αληαιιαζζφµελεο πιεξνθνξίεο

ζα

πξέπεη

λα

πεξηνξίδνληαη

ζε

φ,ηη

ελδείθλπηαη θαη αλάινγα ζηνπο ζθνπνχο µηαο ηέηνηαο αληαιιαγήο.
(15)

Δίλαη ζεµαληηθφ νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο λα δηαβνπιεχνληαη µε

φια ηα ελδηαθεξφµελα µέξε επί ησλ πξνηεηλφµελσλ απνθάζεσλ θαη λα ιαµβάλνπλ
ππφςε

ηνπο

ηηο

παξαηήξεζεηο

ηνπο

πξηλ

λα

ιάβνπλ

ηειηθή

απφθαζε.
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Πξνθεηµέλνπ λα εμαζθαιηζζεί φηη νη απνθάζεηο πνπ ιαµβάλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν
δελ ζα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εληαία αγνξά ή ζε άιινπο ζηφρνπο ηεο
ζπλζήθεο, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη επίζεο λα αλαθνηλψλνπλ
νξηζµέλα ζρέδηα απνθάζεσλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηηο άιιεο εζληθέο θαλνληζηηθέο
αξρέο πξνθεηµέλνπ λα ηνπο παξέρεηαη ε επθαηξία λα ππνβάιινπλ ηηο παξαηεξήζεηο
ηνπο. Δίλαη ζθφπηµν νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο λα δηαβνπιεχνληαη µε ηα
ελδηαθεξφµελα µέξε ζρεηηθά µε φια ηα ζρέδηα µέηξσλ πνπ µπνξεί λα έρνπλ
αληίθηππν ζην εµπφξην µεηαμχ ησλ θξαηψλ µειψλ.
Οη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εθαξµφδνληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7,
νξίδνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία θαη ζηηο εηδηθέο νδεγίεο. Ζ Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα
µπνξεί, χζηεξα απφ δηαβνχιεπζε µε ηελ επηηξνπή επηθνηλσληψλ, λα δεηεί απφ µηα
εζληθή θαλνληζηηθή αξρή λα απνζχξεη ζρέδην µέηξνπ φηαλ αθνξά ηνλ θαζνξηζµφ
ζεµαληηθψλ αγνξψλ ή ηνλ νξηζµφ ή µε επηρεηξήζεσλ µε ζεµαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά,
θαη, φηαλ ηέηνηεο απνθάζεηο µπνξνχλ λα δεµηνπξγήζνπλ θξαγµφ ζηελ εληαία αγνξά
ή λα είλαη αζχµβαηεο µε ην θνηλνηηθφ δίθαην, ηδίσο µε ηνπο ζηφρνπο πνιηηηθήο πνπ ζα
πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ ζίγεη ηε
δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ νδεγία 98/34/ΔΟΚ θαη ηελ εμνπζία
ηεο Δπηηξνπήο δπλάµεη ηεο ζπλζήθεο φζνλ αθνξά ηηο παξαβάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ.
(16)

Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα ελαξµνληζµέλν

ζχλνιν ζηφρσλ θαη αξρψλ επί ησλ νπνίσλ λα ζηεξίδνληαη θαη ζα πξέπεη, φπνπ είλαη
αλαγθαίν, λα ζπληνλίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο µε ηηο θαλνληζηηθέο αξρέο άιισλ θξαηψλ
µειψλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εληφο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ.
(17)

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εζληθψλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ πνπ νξίδνληαη

δπλάµεη

ηεο

παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ, ζπµβάιινπλ ζηελ

εθπιήξσζε επξχηεξσλ πνιηηηθψλ ζηνπο ηνµείο ηνπ πνιηηηζµνχ, ηεο απαζρφιεζεο,
ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ρσξνηαμίαο.
(18)

Ζ απαίηεζε ζχµθσλα µε ηελ νπνία ηα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη

εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ιαµβάλνπλ ηδηαίηεξα ππφςε ην επηζπµεηφ ηεο
ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζµίζεσλ, δειαδή φηη, µε ηηο
ξπζµίζεηο νχηε επηβάιιεηαη νχηε επλνείηαη ε ρξεζηµνπνίεζε ζπγθεθξηµέλνπ είδνπο
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ηερλνινγίαο, δελ απνθιείεη ηε ιήςε αλάινγεο µέξηµλαο γηα ηελ πξνψζεζε
νξηζµέλσλ

εηδηθψλ ππεξεζηψλ, νζάθηο απηφ δηθαηνινγείηαη, παξαδείγµαηνο ράξηλ

ςεθηαθή ηειεφξαζε, σο µέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ηνπ
θάζµαηνο.
(19)

Οη ξαδηνζπρλφηεηεο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ

επηθνηλσληψλ ξαδηνεπηθνηλσληαθήο βάζεο θαη, ζην µέηξν πνπ ζρεηίδεηαη µε ηηο ελ
ιφγσ ππεξεζίεο, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ηηο θαηαλέµνπλ θαη λα
ηηο παξαρσξνχλ ζχµθσλα µε ελαξµνληζµέλν ζχλνιν ζηφρσλ θαη αξρψλ πνπ δηέπνπλ
ηε δξάζε ηνπο θαη βάζε αληηθεηµεληθψλ, δηαθαλψλ θαη αµεξφιεπησλ θξηηεξίσλ,
ιαµβάλνληαο ππφςε ηα

δεµνθξαηηθά, θνηλσληθά, γισζζηθά θαη πνιηηηζµηθά

ζπµθέξνληα πνπ ζπλδένληαη µε ηε ρξήζε ησλ ζπρλνηήησλ. Δίλαη ζεµαληηθφ ε
δηαρείξηζε ηεο θαηαλνµήο θαη ηεο παξαρψξεζεο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ, λα
πξαγµαηνπνηείηαη φζν ην δπλαηφλ πην απνδνηηθά. Ζ µεηαθνξά ξαδηνζπρλνηήησλ
µπνξεί λα απνηειεί απνηειεζµαηηθφ µέζν αχμεζεο ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ηνπ
θάζµαηνο, εθφζνλ ππάξρνπλ επαξθείο ξήηξεο δηαζθάιηζεο
ζπµθέξνληνο,

ηδίσο

ηεο

αλάγθεο

εμαζθάιηζεο

ηνπ

δεµνζίνπ

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο

θαλνληζηηθήο επνπηείαο ηεο µεηαθνξάο απηήο. Ζ απφθαζε αξηζ. 676/2002/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά µε
θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πνιηηηθή ξαδηνθάζµαηνο ζηελ Κνηλφηεηα (απφθαζε
ξαδηνθάζµαηνο) 13,

δεµηνπξγεί

έλα

πιαίζην

γηα

ηελ

ελαξµφληζε

ησλ

ξαδηνζπρλνηήησλ, θαη θάζε ελέξγεηα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζα πξέπεη λα
ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγµαηνπνηνχληαη δπλάµεη ηεο ελ
ιφγσ απφθαζεο.
(20)

Ζ

πξφζβαζε

αληηθεηµεληθψλ

ζε

θαη

πφξνπο

αξηζµνδφηεζεο

βάζεη

δηαθαλψλ,

αµεξφιεπησλ θξηηεξίσλ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ

αληαγσληζµφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνµέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ
δηαρείξηζε

φισλ

ησλ

εζληθψλ

ζρεδίσλ αξηζµνδφηεζεο ζα πξέπεη λα

πξαγµαηνπνηείηαη απφ ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ
θσδίθσλ

ζεµείσλ

πνπ

ρξεζηµνπνηνχληαη

ζηε δηεπζπλζηνδφηεζε δηθηχνπ. ηηο

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη αλάγθε ελαξµφληζεο
αξηζµνδφηεζεο

ζηελ

Κνηλφηεηα

γηα

ησλ

ηελ

ππνζηήξημε

ησλ

πφξσλ

ηεο αλάπηπμεο

παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ, ε Δπηηξνπή, ρξεζηµνπνηψληαο ηηο εθηειεζηηθέο ηεο
εμνπζίεο, δχλαηαη λα ιαµβάλεη ηερληθά εθηειεζηηθά µέηξα. πνπ είλαη ζθφπηµν λα
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δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θαη γεληθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηα θξάηε
µέιε ζα πξέπεη λα ζπληνλίδνπλ ηηο εζληθέο ηνπο ζέζεηο µε ηε ζπλζήθε, ζηνπο θφιπνπο
ησλ δηεζλψλ νξγαληζµψλ θαη θφξνπµ, φπνπ ιαµβάλνληαη νη ζρεηηθέο µε ηελ
αξηζµνδφηεζε απνθάζεηο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο δελ ζεζπίδνπλ, γηα
ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο

αξρέο,

λέα

πεδία

επζχλεο

ζηνλ

ηνµέα

ηεο

νλνµαηνδνζίαο θαη δηεπζπλζηνδφηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ∆ηαδηθηχνπ.
(21)

Σα θξάηε µέιε µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηνχλ, µεηαμχ άιισλ, δηαδηθαζίεο

αληαγσληζηηθήο

ή ζπγθξηηηθήο επηινγήο γηα ηελ παξαρψξεζε ξαδηνζπρλνηήησλ

θαζψο θαη αξηζµψλ µε µεγάιε νηθνλνµηθή αμία. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ
θαζεζηψησλ, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ιαµβάλνπλ ππφςε ην
άξζξν 8.
(22)

Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί φηη ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξνρή

δηθαησµάησλ εγθαηάζηαζεο επθνιηψλ, νη νπνίεο είλαη έγθαηξεο, αµεξφιεπηεο θαη
δηαθαλείο ψζηε λα εγγπψληαη φξνπο ζεµηηνχ θαη απνηειεζµαηηθνχ αληαγσληζµνχ. Ζ
παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη ηηο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ απαιινηξίσζε ή ηε
ρξήζε αθηλήησλ, ηε ζπλήζε άζθεζε ησλ δηθαησµάησλ θπξηφηεηαο, ηε ζπλήζε
ρξήζε ηεο δεµφζηαο πεξηνπζίαο, ή ηελ αξρή ηεο νπδεηεξφηεηαο φζνλ αθνξά ηνπο
ηζρχνληεο ζηα θξάηε µέιε θαλφλεο, νη νπνίνη δηέπνπλ ην θαζεζηψο θπξηφηεηαο.
(23)

Ζ απφ θνηλνχ ρξήζε επθνιηψλ µπνξεί λα είλαη επσθειήο γηα ιφγνπο

ρσξνηαμηθνχο, δεµφζηαο πγείαο ή πεξηβάιινληνο, θαη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη απφ
ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο
πεξηπηψζεηο

φπνπ

αξρέο µε
νη

βάζε

εζεινληηθέο

ζπµθσλίεο.

ε

επηρεηξήζεηο ζηεξνχληαη πξφζβαζεο ζε βηψζηµεο

ελαιιαθηηθέο επηινγέο, ε ππνρξεσηηθή απφ θνηλνχ ρξήζε επθνιηψλ ή πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ µπνξεί λα είλαη ζθφπηµε. Μεηαμχ άιισλ θαιχπηεη: ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε
πιηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο θαη αγσγψλ, θηηξίσλ, ηζηψλ, θεξαηψλ ή ζπζηεµάησλ
θεξαηψλ. Ζ ππνρξεσηηθή απφ θνηλνχ ρξήζε επθνιηψλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζα
πξέπεη λα επηβάιιεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο µφλν έπεηηα απφ πιήξε δεµφζηα
δηαβνχιεπζε.
(24)

ηαλ απαηηείηαη απφ θνξείο εθµεηάιιεπζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο λα

ρξεζηµνπνηνχλ απφ θνηλνχ πχξγνπο ή ηζηνχο γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο, απηή ε
ππνρξεσηηθή απφ θνηλνχ ρξήζε µπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηε µείσζε ησλ αλψηαησλ
επηηξεπφµελσλ επηπέδσλ µεηαδηδφµελεο ηζρχνο γηα θάζε θνξέα γηα ιφγνπο δεµφζηαο
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πγείαο, θαη λα νδεγήζεη, ελ ζπλερεία,

ηνπο

θνξείο

ζηελ

εγθαηάζηαζε

πεξηζζφηεξσλ αλαµεηαδνηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εζληθήο θάιπςεο.
ε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη αλάγθε επηβνιήο ππνρξεψζεσλ εθ ησλ

(25)

πξνηέξσλ πξνθεηµέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε αλάπηπμε αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Ο
νξηζµφο ηεο ζεµαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά, ζηελ νδεγία 97/33/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 30ήο Ηνπλίνπ 1997, γηα ηε δηαζχλδεζε
ζην ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ
ππεξεζία

πξνθεηµέλνπ

λα

δηαζθαιηζζεί

θαζνιηθή

θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα, µε εθαξµνγή ησλ αξρψλ παξνρήο αλνηθηνχ

δηθηχνπ (ΟΝΡ) 14, ππήξμε απνηειεζµαηηθφο ζηηο αξρηθέο θάζεηο ηνπ αλνίγµαηνο ηεο
αγνξάο σο φξην γηα ηε ζέζπηζε εθ ησλ πξνηέξσλ ππνρξεψζεσλ, ηψξα φµσο πξέπεη λα
πξνζαξµνζηεί ζε πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο θαη δπλαµηθέο αγνξέο. Γηα ην ιφγν απηφ,
ν

νξηζµφο

πνπρξεζηµνπνηείηαη ζηελ παξνχζα νδεγία είλαη ηζνδχλαµνο µε ηελ

έλλνηα ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο, φπσο νξίδεηαη ζηε λνµνινγία ηνπ ∆ηθαζηεξίνπ
θαη ηνπ Πξσηνδηθείνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
∆χν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο µπνξνχλ λα απνιαµβάλνπλ θνηλήο

(26)

δεζπφδνπζαο ζέζεο, φρη µφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαξζξσηηθνί ή άιινη
δεζµνί µεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δνµή ηεο ζρεηηθήο αγνξάο
πξνζθέξεηαη γηα ζπληνληζµέλεο ελέξγεηεο, δειαδή ελζαξξχλεη ηελ παξάιιειε ή
επζπγξαµµηζµέλε αληηαληαγσληζηηθή ζπµπεξηθνξά ζηελ αγνξά.
Δίλαη απαξαίηεην νη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο λα µελ

(27)

επηβάιινληαη

µφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφο

αληαγσληζµφο, δειαδή

ζε αγνξέο ζηηο νπνίεο µηα ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο

δηαζέηνπλ ζεµαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά, θαη φπνπ ηα µέηξα απνθαηάζηαζεο, ζην
πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζµνχ, δελ επαξθνχλ γηα ηελ
αληηµεηψπηζε ηνπ πξνβιήµαηνο. Δίλαη,

ζπλεπψο, απαξαίηεην λα ζπληάμεη ε

Δπηηξνπή θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, ζχµθσλα µε ηηο αξρέο
ηνπ

δηθαίνπ

πεξί

αληαγσληζµνχ,

ηηο

νπνίεο

λα

αθνινπζνχλ

νη

εζληθέο

θαλνληζηηθέο αξρέο φηαλ αμηνινγνχλ ην θαηά πφζν είλαη απνηειεζµαηηθφο ν
αληαγσληζµφο ζε µηα δεδνµέλε αγνξά θαη φηαλ εθηηµνχλ ηε ζεµαληηθή ηζρχ
ζηελ αγνξά. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αλαιχνπλ θαηά πφζν µηα
αγνξά

πξντφλησλ

ή

ππεξεζηψλ

είλαη

πξάγµαηη

αληαγσληζηηθή

ζε

έλαλ

ζπγθεθξηµέλν γεσγξαθηθφ ρψξν, ν νπνίνο µπνξεί λα είλαη ην ζχλνιν ή ηµήµα ηεο
επηθξαηείαο ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ θξάηνπο µέινπο ή γεηηνληθέο πεξηνρέο θξαηψλ µειψλ,
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εθιαµβαλφµελεο

σο

εληαίν

ζχλνιν.

ηελ

αλάιπζε

ηνπ

απνηειεζµαηηθνχ

αληαγσληζµνχ ζα πξέπεη λα πεξηιαµβάλεηαη αλάιπζε ηνπ θαηά πφζνλ ε αγνξά έρεη
αληαγσληζηηθέο πξννπηηθέο θαη, θαηά ζπλέπεηα, θαηά πφζνλ ε ηπρφλ έιιεηςε
απνηειεζµαηηθνχ

αληαγσληζµνχ ζα έρεη δηάξθεηα. Οη ελ ιφγσ θαηεπζπληήξηεο

γξαµµέο ζα αληηµεησπίζνπλ επίζεο ην ζέµα ησλ αλαδπφµελσλ αγνξψλ, φπνπ, εθ ησλ
πξαγµάησλ, ε εηαηξεία πνπ εγείηαη ηεο αγνξάο είλαη πηζαλφ λα δηαζέηεη ζεµαληηθφ
µεξίδην ηεο αγνξάο αιιά δελ ζα πξέπεη λα ηεο επηβάιινληαη άηνπεο ππνρξεψζεηο.
Ζ Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεη ηαθηηθά ηηο θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο
ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη απηέο παξαµέλνπλ επίθαηξεο ζε µία ηαρέσο εμειηζζφµελε
αγνξά. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη µεηαμχ ηνπο, ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ε ζρεηηθή αγνξά έρεη ιάβεη δηαθξαηηθή δηάζηαζε.
(28)

Πξνθεηµέλνπ λα θαζνξίζνπλ θαηά πφζν µηα επηρείξεζε έρεη ζεµαληηθή ηζρχ

ζε µία ζπγθεθξηµέλε αγνξά, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ελεξγνχλ
ζχµθσλα µε ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη λα ιαµβάλνπλ ηδηαηηέξσο ππφςε ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο ηεο Δπηηξνπήο.
(29)

Ζ Κνηλφηεηα θαη ηα θξάηε µέιε έρνπλ αλαιάβεη δεζµεχζεηο φζνλ αθνξά ηα

πξφηππα θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ,
ζηνλ Παγθφζµην Οξγαληζµφ Δµπνξίνπ.
(30)

Ζ

ηππνπνίεζε

ζα

πξέπεη

λα

παξαµείλεη

πξσηίζησο

δηαδηθαζία

θαζνδεγνχµελε απφ ηελ αγνξά. Παξφια απηά, πηζαλψο λα ππάξρνπλ αθφµε
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη

ζθφπηµν λα απαηηείηαη ε ζπµµφξθσζε µε

ζπγθεθξηµέλα πξφηππα ζε θνηλνηηθφ επίπεδν,

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ εληαία αγνξά. ε εζληθφ επίπεδν, ηα θξάηε µέιε ππφθεηληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 98/34/ΔΚ. Ζ νδεγία 95/47/ΔΚ ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 1995, ζρεηηθά µε ηε ρξήζε
πξνηχπσλ γηα ηελ µεηάδνζε ηειενπηηθνχ ζήµαηνο 15, δελ πξνζδηφξηζε θάπνην
ζπγθεθξηµέλν ζχζηεµα ή απαίηεζε ππεξεζίαο µεηάδνζεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο.
Μέζσ ηνπ Digital Video Broadcasting Group, νη επξσπαίνη ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο
έρνπλ αλαπηχμεη µηα νµάδα ζπζηεµάησλ ηειενπηηθήο µεηάδνζεο (Οµάδα DVB), ηα
νπνία έρνπλ ηππνπνηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Σειεπηθνηλσληαθψλ
Πξνηχπσλ (ETSI) θαη απνηεινχλ ζπζηάζεηο ηεο ∆ηεζλνχο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ.
Οηαδήπνηε απφθαζε λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθή ε εθαξµνγή απηψλ ησλ πξνηχπσλ, ζα
πξέπεη λα είλαη απνηέιεζµα επξείαο δεµφζηαο δηαβνχιεπζεο. Οη δηαδηθαζίεο
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ηππνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νδεγίαο ηζρχνπλ µε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 1999/5/ΔΚ, ηεο νδεγίαο 73/23/ΔΟΚ ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο
19εο Φεβξνπαξίνπ 1973, πεξί πξνζεγγίζεσο
µειψλ

ησλ

αλαθεξνµέλσλ

ησλ

λνµνζεζηψλ

ησλ

θξαηψλ

ζην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πνπ πξννξίδεηαη λα

ρξεζηµνπνηεζεί εληφο νξηζµέλσλ νξίσλ ηάζεσο 16 θαη ηεο νδεγίαο 89/336/ΔΟΚ
ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 3εο Ματνπ 1989, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνµνζεζηψλ ησλ
θξαηψλ µειψλ ζρεηηθά µε ηελ ειεθηξνµαγλεηηθή ζπµβαηφηεηα 17.
(31)

Θα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αµθίδξνµσλ

ςεθηαθψλ ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ πξνεγµέλνπ ςεθηαθνχ ηειενπηηθνχ
εμνπιηζµνχ, ζε επίπεδν θαηαλαισηψλ, πξνθεηµέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη ε ειεχζεξε
ξνή πιεξνθνξηψλ, ν πινπξαιηζµφο ησλ µέζσλ θαη ε πνιηηηζηηθή πνηθηιφηεηα. Δίλαη
επθηαίν λα µπνξνχλ νη θαηαλαισηέο λα ιαµβάλνπλ, αλεμαξηήησο ηξφπνπ εθπνµπήο,
φιεο ηηο αµθίδξνµεο ππεξεζίεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο ιαµβάλνληαο ππφςε ηελ
ηερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα, ηε µειινληηθή ηερλνινγηθή πξφνδν, ηελ αλάγθε
πξνψζεζεο ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε αληαγσληζµνχ ζηηο
αγνξέο ππεξεζηψλ ςεθηαθήο ηειεφξαζεο.
Οη θνξείο πνπ παξέρνπλ ςεθηαθέο πιαηθφξµεο αµθίδξνµεο ηειεφξαζεο ζα πξέπεη λα
παξνηξχλνληαη λα εθαξµφδνπλ µηα αλνηθηή ∆ηαζχλδεζε Πξνγξάµµαηνο Δθαξµνγήο
(ARI) πνπ λα ζπµµνξθψλεηαη µε ηα πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί
απφ αλαγλσξηζµέλν επξσπατθφ νξγαληζµφ ηππνπνίεζεο. Ζ µεηάβαζε απφ ηηο
ππάξρνπζεο ARI ζηηο λέεο θνηλέο ARI ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη θαη νξγαλψλεηαη
π.ρ. µέζσ µλεµνλίσλ θαηαλφεζεο µεηαμχ φισλ ησλ ζεµαληηθψλ παξαγφλησλ ηεο
αγνξάο. Οη αλνηθηέο ARI ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα π.ρ. ηε
θνξεηφηεηα

ηνπ αµθίδξνµνπ πεξηερνµέλνπ µεηαμχ ησλ δηαθφξσλ µεραληζµψλ

δηάζεζεο, θαη ηελ πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα
πξνεγµέλν

ςεθηαθφ

ηνπ

πεξηερνµέλνπ

απηνχ

ζηνλ

αµθίδξνµν ηειενπηηθφ εμνπιηζµφ. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα

ιαµβάλεηαη ππφςε ε αλάγθε λα µελ παξεµπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζµνχ
ιήςεσο θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ δφιηεο ελέξγεηεο, π.ρ. απφ ηνχο.
(32)

ηελ πεξίπησζε δηαθνξάο µεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζην ίδην θξάηνο

µέινο επί αληηθεηµέλνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία ή απφ ηηο εηδηθέο
νδεγίεο, παξαδείγµαηνο ράξηλ φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηελ πξφζβαζε
θαη ηε δηαζχλδεζε ή ηνπο ηξφπνπο µεηαθνξάο θαηαιφγσλ ζπλδξνµεηψλ, ζα
πξέπεη

λα

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ζηγφµελν µέξνο ην νπνίν ζπµµεηείρε
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θαιφπηζηα ζηηο δηαπξαγµαηεχζεηο αιιά δελ µπφξεζε λα θαηαιήμεη ζε ζπµθσλία, λα
απεπζχλεηαη ζηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Οη εζληθέο
θαλνληζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηβάιινπλ ηε ιχζε ζηα µέξε. Ζ
παξέµβαζε µηαο εζληθήο θαλνληζηηθήο αξρήο ζηελ επίιπζε δηαθνξάο µεηαμχ
επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ δίθηπα ή ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε έλα
θξάηνο µέινο, ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπµµφξθσζεο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα νδεγία ή ηηο εηδηθέο νδεγίεο.
(33)

Δθηφο απφ ηα δηθαηψµαηα πξνζθπγήο πνπ παξέρνληαη βάζεη ηνπ εζληθνχ

ή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, πθίζηαηαη ε αλάγθε λα μεθηλά µηα απιή δηαδηθαζία,
θαηφπηλ αηηήµαηνο ελφο ησλ µεξψλ ηεο δηαθνξάο, γηα ηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ
δηαθνξψλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ αξµνδηφηεηα µηαο θαη µφλεο εζληθήο θαλνληζηηθήο
αξρήο.
(34)

Μηα εληαία επηηξνπή ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ «επηηξνπή ΟΝΡ»,

πνπ ζεζπίζηεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαο 90/387/ΔΟΚ θαη ηελ επηηξνπή
αδεηψλ, πνπ ζεζπίζηεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 14 ηεο νδεγίαο 97/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 10εο Απξηιίνπ 1997, ζρεηηθά µε θνηλφ
πιαίζην γεληθψλ θαη εηδηθψλ αδεηψλ ζηνλ ηνµέα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ
18.
(35)

Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο θαη νη εζληθέο αξρέο αληαγσληζµνχ ζα

πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξµνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ γηα ηελ θαιχηεξε
ζπλεξγαζία ηνπο. ε ζρέζε µε ηηο αληαιιαζζφµελεο πιεξνθνξίεο, ε απνδέθηξηα
αξρή ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ εµπηζηεπηηθφηεηαο
µε ηε δηαβηβάδνπζα αξρή.
(36)
νµάδα

Ζ Δπηηξνπή έρεη δειψζεη ηελ πξφζεζή ηεο λα ζπγθξνηήζεη επξσπατθή
ξπζµηζηηθψλ θνξέσλ γηα ηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ

επηθνηλσληψλ, ε νπνία ζα απνηεινχζε ηνλ θαηάιιειν µεραληζµφ γηα ηελ ελζάξξπλζε
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζµνχ ησλ εζληθψλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ, εηο ηξφπνλ
ψζηε λα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο γηα ηα δίθηπα θαη ηηο
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη λα επηδησρζεί ε επίηεπμε ζπλεπνχο
εθαξµνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ ζε φια ηα
θξάηε µέιε, ηδίσο ζε ηνµείο ζηνπο νπνίνπο ε εζληθή λνµνζεζία εθαξµνγήο ηνπ
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θνηλνηηθνχ δηθαίνπ δίλεη ζηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζεµαληηθή δηαθξηηηθή
επρέξεηα θαηά ηελ εθαξµνγή ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ.
(37)

Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα θιεζνχλ λα ζπλεξγάδνληαη

µεηαμχ ηνπο θαη µε ηελ Δπηηξνπή, θαηά δηαθαλή ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
ζπλεπήο εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ ζε
φια ηα θξάηε µέιε.
Απηή ε ζπλεξγαζία ζα µπνξνχζε λα πξαγµαηνπνηείηαη, µεηαμχ άιισλ, ζην πιαίζην
ηεο επηηξνπήο επηθνηλσληψλ ή µηαο νµάδαο πνπ ζα απνηειείηαη απφ επξσπαίνπο
ξπζµηζηέο.
Σα θξάηε µέιε ζα πξέπεη λα απνθαζίδνπλ πνηνη νξγαληζµνί απνηεινχλ εζληθέο
θαλνληζηηθέο αξρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ.
(38)

Μέηξα πνπ ζα µπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ην εµπφξην µεηαμχ θξαηψλ µειψλ

είλαη ηα

µέηξα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ, άµεζα ή έµµεζα, πξαγµαηηθά ή

δπλεηηθά, ηε µνξθή ηνπ εµπνξίνπ µεηαμχ θξαηψλ µειψλ θαηά ηξφπν πνπ ζα
µπνξνχζε λα δεµηνπξγήζεη θξαγµφ ζηελ εληαία αγνξά. Απηά πεξηιαµβάλνπλ
µέηξα πνπ έρνπλ ζεµαληηθφ αληίθηππν ζε θνξείο παξνρήο ή ρξήζηεο ζε άιια
θξάηε µέιε θαη ζπµπεξηιαµβάλνπλ, µεηαμχ άιισλ: µέηξα πνπ επεξεάδνπλ ηηο
ηηµέο γηα ηνπο ρξήζηεο ζε άιια θξάηε µέιε. Μέηξα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα
µηαο επηρείξεζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεµέλε ζε άιιν θξάηνο µέινο λα παξέρεη
ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηδίσο µέηξα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα
παξνρήο ππεξεζηψλ ζε δηαθξαηηθή βάζε θαη µέηξα

πνπ

επεξεάδνπλ

ηε

δνµή

ηεο αγνξάο ή ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά, δεµηνπξγψληαο επηπηψζεηο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο άιισλ θξαηψλ µειψλ.
(39)

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη

ηαθηηθά, ηδίσο πξνθεηµέλνπ λα θαζνξηζηεί ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ππφ ην
πξίζµα ησλ µεηαβαιιφµελσλ ζπλζεθψλ ζηελ ηερλνινγία ή ηηο αγνξέο.
(40)

Σα απαηηνχµελα µέηξα γηα ηελ εθαξµνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζα

πξέπεη λα ζεζπηζζνχλ ζχµθσλα µε ηελ απφθαζε 1999/468/ΔΚ ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο
28εο Ηνπλίνπ 1999, γηα ηνλ θαζνξηζµφ ησλ φξσλ άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ
αξµνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή 19.
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(41)

∆εδνµέλνπ φηη νη ζηφρνη ηεο πξνβιεπφµελεο δξάζεο, ήηνη ε επίηεπμε

ελαξµνληζµέλνπ πιαηζίνπ γηα ηε ξχζµηζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ,
δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ

επηθνηλσληψλ,

ζπλαθψλ

επθνιηψλ

θαη

ζπλαθψλ

ππεξεζηψλ, είλαη αδχλαηνλ λα επηηεπρζνχλ επαξθψο απφ ηα θξάηε µέιε θαη
δχλαληαη, ζπλεπψο, ιφγσ ησλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ απνηειεζµάησλ ηεο δξάζεο,
λα επηηεπρζνχλ θαιιίηεξα ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, ε Κνηλφηεηα µπνξεί λα ζεζπίζεη
µέηξα ζχµθσλα µε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, φπσο εθηίζεηαη ζην άξζξν 5 ηεο
ζπλζήθεο. χµθσλα µε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, φπσο εθηίζεηαη ζην ελ ιφγσ
άξζξν, ε παξνχζα νδεγία δελ ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία φξηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ απηψλ.
(42)

Οξηζµέλεο νδεγίεο θαη απνθάζεηο ζηνλ ηνµέα απηφ ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ.

(43)

Ζ Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηε µεηάβαζε απφ ην πθηζηάµελν

πιαίζην ζην λέν πιαίζην- ηδηαηηέξσο, δχλαηαη, ζε εχζεην ρξφλν, λα ππνβάιεη πξφηαζε
γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζµνχ (ΔΚ) αξηζ. 2887/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 18εο ∆εθεµβξίνπ 2000, γηα ηελ
αδεζµνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν 20.

ΔΞΔ∆ΩΑΝ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ Ο∆ΖΓΗΑ:
6.2.2 Πεδίν εθαξκνγήο, ζηφρνο θαη νξηζκνί
6.2.2.1 Άξζξν 1 - Πεδίν εθαξµνγήο θαη ζηόρνο
1.Ζ

παξνχζα

νδεγία

ζεζπίδεη

ελαξµνληζµέλν

πιαίζην

γηα

ηε

ξχζµηζε

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ,
ζπλαθψλ επθνιηψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. Καζνξίδεη ηα θαζήθνληα ησλ εζληθψλ
θαλνληζηηθψλ αξρψλ θαη ζεζπίδεη ζχλνιν δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
ελαξµνληζµέλεο εθαξµνγήο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζε νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα.
2.Ζ παξνχζα νδεγία θαζψο θαη νη εηδηθέο νδεγίεο ηζρχνπλ ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ην εζληθφ δίθαην ζχµθσλα µε ην θνηλνηηθφ
δίθαην, ή απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην ζε ζρέζε µε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη µέζσ
δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
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3.Ζ παξνχζα νδεγία, θαζψο θαη νη εηδηθέο νδεγίεο, ηζρχνπλ ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
µέηξσλ πνπ ιαµβάλνληαη, ζε θνηλνηηθφ ή εζληθφ επίπεδν, ηεξνπµέλνπ ηνπ θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ, γηα ηελ επηδίσμε ζηφρσλ γεληθνχ ζπµθέξνληνο, ηδίσο ζρεηηθά µε ηε ξχζµηζε
ηνπ πεξηερνµέλνπ θαη ηελ πνιηηηθή ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνµέα.
4.Ζ παξνχζα νδεγία θαη νη εηδηθέο νδεγίεο ηζρχνπλ ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 1999/5/ΔΚ.
6.2.2.2 Άξζξν 2 - Οξηζµνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, λννχληαη σο:
α) «∆ίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ»: ηα ζπζηήµαηα µεηάδνζεο θαη, θαηά
πεξίπησζε, ν εμνπιηζµφο µεηαγσγήο ή δξνµνιφγεζεο θαη νη ινηπνί πφξνη πνπ
επηηξέπνπλ ηε µεηαθνξά ζεµάησλ, µε ηε ρξήζε θαισδίνπ, ξαδηνζεµάησλ,
νπηηθνχ ή άιινπ ειεθηξνµαγλεηηθνχ

µέζνπ,

δνξπθνξηθψλ δηθηχσλ, ησλ ζηαζεξψλ

(µεηαγσγήο δεδνµέλσλ

θπθισµάησλ

θαη

ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ

ησλ

µέζσ

παθεηνµεηαγσγήο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ∆ηαδηθηχνπ) θαη

θηλεηψλ επίγεησλ δηθηχσλ, ησλ ζπζηεµάησλ

ειεθηξηθψλ

θαισδίσλ,

εθφζνλ

ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηε µεηάδνζε ζεµάησλ, ησλ δηθηχσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη
γηα ξαδηνηειενπηηθέο εθπνµπέο, θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ θαισδηαθήο ηειεφξαζεο,
αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ησλ µεηαθεξφµελσλ πιεξνθνξηψλ.
β)«∆ηαθξαηηθέο αγνξέο»: νη αγνξέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζχµθσλα µε ην άξζξν 15,
παξάγξαθνο 4 θαη θαιχπηνπλ ηελ Κνηλφηεηα ή ζεµαληηθφ µέξνο ηεο.
γ)«Τπεξεζίεο

ειεθηξνληθψλ

επηθνηλσληψλ»:

νη

ππεξεζίεο

πνπ

παξέρνληαη

ζπλήζσο έλαληη αµνηβήο θαη ησλ νπνίσλ ε παξνρή ζπλίζηαηαη, ελ φισ ή ελ µέξεη, ζηε
µεηαθνξά ζεµάησλ ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ
ησλ ππεξεζηψλ

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ µεηάδνζεο ζε δίθηπα πνπ

ρξεζηµνπνηνχληαη γηα

ξαδηνηειενπηηθέο µεηαδφζεηο, αιιά

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ πεξηερφµελν

εμαηξνπµέλσλ ησλ

µεηαδηδφµελν µε ρξήζε δηθηχσλ θαη

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή πνπ αζθνχλ έιεγρν επί ηνπ πεξηερνµέλνπ .
δελ πεξηιαµβάλνπλ επίζεο ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 98/34/ΔΚ, νη νπνίεο δελ ζπλίζηαληαη, ελ φισ ή ελ
µέξεη, ζηε µεηαθνξά ζεµάησλ ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
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δ) «∆εµφζην δίθηπν επηθνηλσληψλ»: ην δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ην
νπνίν ρξεζηµνπνηείηαη, εμ νινθιήξνπ ή θπξίσο, γηα ηελ παξνρή δηαζέζηµσλ
ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
ε) «πλαθείο επθνιίεο»: νη επθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη µε δίθηπν ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ ή/θαη ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαη θαζηζηνχλ δπλαηή
ή/θαη ζηεξίδνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ µέζσ ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ θαη/ή ππεξεζίαο.
Πεξηιαµβάλνπλ επίζεο ζπζηήµαηα ππφ φξνπο πξφζβαζεο θαη νδεγνχο ειεθηξνληθψλ
πξνγξαµµάησλ.
ζη) «χζηεµα ππφ φξνπο πξφζβαζεο»: θάζε ηερληθφ

µέηξν

ή/θαη

ξχζµηζε,

φπνπ ε πξφζβαζε ζε πξνζηαηεπφµελε ππεξεζία ξαδηνηειενπηηθήο µεηάδνζεο ζε
θαηαλνεηή µνξθή, εμαξηάηαη απφ ηε ζπλδξνµή ή θάπνηα άιιε µνξθή πξνγελέζηεξεο
εηδηθήο άδεηαο.
δ)«Δζληθή θαλνληζηηθή αξρή»: ν ή νη θνξείο ζηνπο νπνίνπο έλα θξάηνο

µέινο έρεη

αλαζέζεη νπνηαδήπνηε απφ ηα θαλνληζηηθά θαζήθνληα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ
παξνχζα νδεγία θαη ηηο εηδηθέο νδεγίεο.
ε) «Υξήζηεο»: θάζε θπζηθφ πξφζσπν ή λνµηθή νληφηεηα πνπ ρξεζηµνπνηεί ή
δεηά δηαζέζηµε ζην θνηλφ ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
ζ)«Καηαλαισηήο»: θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ ρξεζηµνπνηεί ή δεηά δηαζέζηµε ζην
θνηλφ ππεξεζία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ γηα ζθνπνχο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζην
πεδίν ηεο εµπνξηθήο ή επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ή ηνπ επαγγέιµαηφο ηνπ.
η) «Καζνιηθή ππεξεζία»: έλα ζηνηρεηψδεο ζχλνιν ππεξεζηψλ, πνπ νξίδεηαη ζηελ
νδεγία 2002/22/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία), ζπγθεθξηµέλεο πνηφηεηαο,
δηαζέζηµν γηα θάζε ρξήζηε, αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε θαη, ππφ ην
πξίζµα ησλ ηδηαίηεξσλ εζληθψλ ζπλζεθψλ, ζε πξνζηηή ηηµή.
ηα) «πλδξνµεηήο»: θάζε θπζηθφ πξφζσπν ή λνµηθή νληφηεηα πνπ έρεη ζπλάςεη
ζχµβαζε

µε θνξέα παξνρήο δηαζέζηµσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ

επηθνηλσληψλ γηα ηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ.
ηβ)«Δηδηθέο νδεγίεο»: ε νδεγία

2002/20/ΔΚ

(νδεγία γηα ηελ αδεηνδφηεζε),

ε νδεγία 2002/19/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε), ε νδεγία 2002/22/ΔΚ (νδεγία γηα
ηελ θαζνιηθή ππεξεζία) θαη ε νδεγία 97/66/ΔΚ.
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ηγ)«Παξνρή δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ»: ε ζχζηαζε, ε ιεηηνπξγία, ν έιεγρνο
θαη ε δηάζεζε ηέηνηνπ δηθηχνπ.
ηδ) «Σειηθφο ρξήζηεο»: ρξήζηεο πνπ δελ παξέρεη δεµφζηα δίθηπα επηθνηλσληψλ
ή ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ δηαζέζηµεο ζην θνηλφ.
ηε) «Πξνεγµέλνο ςεθηαθφο ηειενπηηθφο εμνπιηζµφο»: νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη
νη ζχλζεηνη

ςεθηαθνί

ηειενπηηθνί

δέθηεο

γηα

ηε

ιήςε

ππεξεζηψλ

ςεθηαθήο αιιειεπηδξαζηηθήο ηειεφξαζεο.
ηζη) «∆ηαζχλδεζε Πξνγξάµµαηνο Δθαξµνγήο (ARI)»: ε δηαζχλδεζε ινγηζµηθνχ
µεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ εθαξµνγψλ, πνπ δηαζέηνπλ νη ξαδηνηειενπηηθνί θνξείο θαη
νη πάξνρνη ππεξεζηψλ, θαη ηνπ πξνεγµέλνπ ςεθηαθνχ ηειενπηηθνχ εμνπιηζµνχ
γηα ςεθηαθέο ξαδηνηειενπηηθέο ππεξεζίεο.
6.2.3 Δζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
6.2.3.1 Άξζξν 3: Δζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
1. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη θαζέλα απφ ηα θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη ζηηο
εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο βάζεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ
νδεγηψλ, αλαιαµβάλεηαη απφ αξµφδην θνξέα.
2. Σα θξάηε µέιε εγγπψληαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ εζληθψλ θαλνληζηηθψλ
αξρψλ εμαζθαιίδνληαο φηη νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο είλαη λνµηθά δηαθξηηέο θαη
ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηεο απφ φινπο ηνπο νξγαληζµνχο παξνρήο δηθηχσλ, εμνπιηζµνχ
ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Σα θξάηε µέιε ηα νπνία δηαηεξνχλ ηελ
θπξηφηεηα ή ηνλ

έιεγρν επηρεηξήζεσλ παξνρήο δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, εμαζθαιίδνπλ

ηνλ

απνηειεζµαηηθφ

δηαξζξσηηθφ

δηαρσξηζµφ ηεο θαλνληζηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε
µε ηελ θπξηφηεηα ή ηνλ έιεγρν.
3. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ

αµεξνιεςία θαη ηε δηαθάλεηα ησλ

εζληθψλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπο.
4. Σα θξάηε µέιε δεµνζηεχνπλ ηα θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη ζηηο εζληθέο
θαλνληζηηθέο

αξρέο θαηά ηξφπνλ ψζηε λα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηδίσο ζηελ

πεξίπησζε πνπ ηα θαζήθνληα απηά αλαηίζεληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο.
Αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε, ηα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ ηε δηαβνχιεπζε θαη ηε
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ζπλεξγαζία µεηαμχ ησλ αξρψλ απηψλ, θαζψο θαη µεηαμχ απηψλ θαη ησλ εζληθψλ
αξρψλ ζηηο νπνίεο αλαηίζεηαη ε εθαξµνγή ηνπ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζµνχ θαη ησλ
εζληθψλ αξρψλ ζηηο νπνίεο αλαηίζεηαη ε εθαξµνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ θαηαλαισηή, ζε
δεηήµαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. ηαλ πεξηζζφηεξεο ηεο µηαο αξρέο έρνπλ
αξµνδηφηεηα λα ρεηξίδνληαη ηα ζέµαηα απηά, ηα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη ηα
αληίζηνηρα θαζήθνληα θάζε αξρήο δεµνζηεχνληαη ζε εχθνια πξνζηηή µνξθή.
5. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο θαη νη εζληθέο αξρέο αληαγσληζµνχ αληαιιάζζνπλ
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο
νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ. ε ζρέζε µε ηηο αληαιιαζζφµελεο πιεξνθνξίεο, ε
απνδέθηξηα αξρή εμαζθαιίδεη ην ίδην επίπεδν εµπηζηεπηηθφηεηαο µε ηε δηαβηβάδνπζα
αξρή.
6. Σα θξάηε µέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή φιεο ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
ζηηο νπνίεο αλαηίζεληαη θαζήθνληα βάζεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ αδηθψλ
νδεγηψλ, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο αξµνδηφηεηέο ηνπο.
6.2.3.2 Άξζξν 4 - ∆ηθαίσµα πξνζθπγήο
1. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε απνηειεζµαηηθψλ µεραληζµψλ, ζε
εζληθφ επίπεδν, βάζεη ησλ νπνίσλ θάζε ρξήζηεο ή επηρείξεζε πνπ παξέρεη δίθηπα
ή/θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ έρεη, φηαλ επεξεάδεηαη απφ απφθαζε
εζληθήο θαλνληζηηθήο αξρήο, δηθαίσµα πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο, ελψπηνλ
νξγάλνπ πξνζθπγήο ην νπνίν µπνξεί λα είλαη δηθαζηήξην, θαη ην νπνίν είλαη
αλεμάξηεην απφ ηα εµπιεθφµελα µέξε θαη δηαζέηεη ηελ απαηηνχµελε εµπεηξία γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σα θξάηε µέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ιαµβάλνληαη
δεφλησο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφζεζεο θαη φηη ππάξρεη
πξαγµαηηθφο µεραληζµφο πξνζθπγήο. Δλ αλαµνλή ηνπ απνηειέζµαηνο µηαο
ηέηνηαο πξνζθπγήο, ηζρχεη ε απφθαζε ηεο εζληθήο θαλνληζηηθήο αξρήο, εθηφο αλ ην
φξγαλν πξνζθπγήο απνθαζίζεη άιισο.
2. Δάλ ην φξγαλν πξνζθπγήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, δελ έρεη
δηθαηνδνηηθφ ραξαθηήξα, αηηηνινγεί πάληνηε εγγξάθσο ηηο απνθάζεηο ηνπ. Δπίζεο,
ζηελ πεξίπησζε απηή, ε απφθαζή ηνπ ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε απφ δηθαζηήξην,
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 234 ηεο ζπλζήθεο.
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6.2.3.3 Άξζξν 5 - Παξνρή πιεξνθνξηώλ
1. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο παξνρήο δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ δηαβηβάδνπλ ζηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο φιεο
ηηο πιεξνθνξίεο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πιεξνθνξηψλ,
πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπµµφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ θαη πξνο ηηο απνθάζεηο πνπ
ιαµβάλνληαη
πιεξνθνξίεο

θαη'

εθαξµνγή

απηέο

ηνπο.

αµέζσο,

Οη

επηρεηξήζεηο

απηέο

παξέρνπλ

ηηο

θαηφπηλ αηηήµαηνο, θαη ζχµθσλα µε ην

ρξνλνδηάγξαµµα θαη ην βαζµφ ιεπηνµέξεηαο πνπ απαηηεί ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεηεί ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή πξέπεη λα είλαη αλάινγεο πξνο
ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ θαζήθνληνο. Ζ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή αηηηνινγεί
ην αίηεµά ηεο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ.
2. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο παξέρνπλ
ζηελ

Δπηηξνπή, θαηφπηλ αηηηνινγεµέλνπ αηηήµαηνο, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο πιεξνθνξίεο βάζεη ηεο ζπλζήθεο. Οη δεηνχµελεο
απφ ηελ Δπηηξνπή πιεξνθνξίεο

είλαη

αλάινγεο

πξνο

ηελ

εθπιήξσζε

ησλ

θαζεθφλησλ απηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη παξερφµελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη
ζε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είραλ πξνεγνπµέλσο παξαζρεζεί απφ επηρεηξήζεηο, θαηφπηλ
αηηήµαηνο ηεο εζληθήο θαλνληζηηθήο αξρήο, νη επηρεηξήζεηο απηέο ελεµεξψλνληαη
ζρεηηθά. ην βαζµφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, θαη πιελ ξεηνχ θαη αηηηνινγεµέλνπ
αηηήµαηνο ηεο παξέρνπζαο ηηο πιεξνθνξίεο

αξρήο

πεξί

ηνπ

αληηζέηνπ,

ε

Δπηηξνπή ζέηεη ηηο παξαζρεζείζεο πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζε µηαο άιιεο ηέηνηαο
αξρήο άιινπ θξάηνπο µέινπο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3,
ηα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε µία εζληθή
θαλνληζηηθή αξρή µπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζε άιιε ηέηνηα αξρή ζην ίδην ή ζε
δηαθνξεηηθφ θξάηνο µέινο, θαηφπηλ αηηηνινγεµέλνπ αηηήµαηνο, εάλ απηφ είλαη
αλαγθαίν γηα λα µπνξεί ε µία ή ε άιιε θαλνληζηηθή αξρή λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηεο δπλάµεη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.
3.Δάλ νη πιεξνθνξίεο ζεσξνχληαη εµπηζηεπηηθέο απφ

µηα εζληθή θαλνληζηηθή

αξρή ζχµθσλα µε

εζληθνχο

ηνπο

επηρεηξεµαηηθνχ απνξξήηνπ,

θνηλνηηθνχο
ε

θαη

Δπηηξνπή

ηνπο
θαη

νη

θαλφλεο

ελδηαθεξφµελεο

πεξί

εζληθέο

θαλνληζηηθέο αξρέο εμαζθαιίδνπλ ηελ εµπηζηεπηηθφηεηα απηή.
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4.Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη, ζχµθσλα µε ηνπο εζληθνχο θαλφλεο γηα ηελ
πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε πιεξνθνξίεο θαη µε ηελ επηθχιαμε ησλ θνηλνηηθψλ θαη ησλ
εζληθψλ θαλφλσλ πεξί επηρεηξεµαηηθνχ απνξξήηνπ, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
δεµνζηεχνπλ

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπµβάιινπλ ζηε δεµηνπξγία αλνηθηήο θαη

αληαγσληζηηθήο αγνξάο.
5. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο δεµνζηεχνπλ ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ
ζηηο

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ πξφζβαζεο.

6.2.3.4 Άξζξν 6 - Μεραληζµόο δηαβνύιεπζεο θαη δηαθάλεηαο
Πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 6, θαη ζηα άξζξα 20
θαη 21,

ηα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη, φηαλ νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο

ζθνπεχνπλ λα ιάβνπλ µέηξα θαη' εθαξµνγήλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ή ησλ εηδηθψλ
νδεγηψλ ηα νπνία έρνπλ ζεµαληηθή επίπησζε ζηελ ζρεηηθή αγνξά, παξέρνπλ ζηα
ελδηαθεξφµελα µέξε ηελ επθαηξία λα ππνβάιινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ην
ζρέδην µέηξνπ, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
δεµνζηνπνηνχλ ηηο εζληθέο ηνπο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο. Σα θξάηε µέιε
εμαζθαιίδνπλ ηε δεµηνπξγία εληαίαο ζέζεο ελεµέξσζεο ζηελ νπνία παξαηίζεληαη
φιεο νη ηξέρνπζεο δηαβνπιεχζεηο. Ζ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή δεµνζηνπνηεί ηα
απνηειέζµαηα

ηεο

δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο, µε εμαίξεζε ηηο πιεξνθνξίεο

εµπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζχµθσλα µε ηελ θνηλνηηθή θαη ηελ εζληθή λνµνζεζία
ζρεηηθά µε ην επηρεηξεµαηηθφ απφξξεην.
6.2.3.5 Άξζξν 7 - Δδξαίσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ
1. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη
ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ιαµβάλνπλ ππφςε ζην µέγηζην
δπλαηφ βαζµφ ηνπο ζηφρνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 8, θαη ζην βαζµφ πνπ
απηνί ζρεηίδνληαη µε ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο.
2. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζπµβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο
ζπλεξγαδφµελεο µεηαμχ ηνπο θαη µε ηελ Δπηηξνπή, θαηά δηαθαλή ηξφπν, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε ζπλεπήο εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ
εηδηθψλ νδεγηψλ ζε φια ηα θξάηε µέιε. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, επηδηψθνπλ, ηδηαίηεξα,
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ζπµθσλία φζνλ αθνξά ηνπο ηχπνπο ησλ µέζσλ θαη ησλ ιχζεσλ πνπ ελδείθλπληαη γηα
θάζε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά.
3.Δπηπιένλ ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6, φηαλ θαλνληζηηθή αξρή
πξνηίζεηαη λα ιάβεη µέηξν ην νπνίν :
α) εµπίπηεη ζην πεδίν εθαξµνγήο ησλ άξζξσλ 15 ή 16 ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ησλ
άξζξσλ 5 ή 8 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε) ή ηνπ άξζξνπ 16
ηεο νδεγίαο 2002/22/ΔΚ θαη (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία) θαη
β) επεξεάδεη ην εµπφξην µεηαμχ θξαηψλ µειψλ, ζέηεη ζπγρξφλσο ην ζρέδην µέηξνπ
ζηελ δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ εζληθψλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ ησλ άιισλ
θξαηψλ µειψλ, µαδί µε ην ζθεπηηθφ ζην νπνίν βαζίδεηαη ην µέηξν, ζχµθσλα µε ην
άξζξν 5, παξάγξαθνο 3, θαη ελεµεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο άιιεο εζληθέο
θαλνληζηηθέο αξρέο. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο θαη ε Δπηηξνπή µπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ παξαηεξήζεηο ζηελ ελδηαθεξφµελε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή, µφλνλ
εληφο ελφο µελφο ή εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6, εάλ ε πεξίνδνο
απηή είλαη µεγαιχηεξε. Ζ µεληαία πξνζεζµία δελ µπνξεί λα παξαηαζεί.
4.Αλ ην ζρεδηαδφµελν µέηξν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 απνζθνπεί:
α)ζηνλ θαζνξηζµφ µηαο ζρεηηθήο αγνξάο πνπ δηαθέξεη απφ εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζηε
ζχζηαζε ζχµθσλα µε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 1, ή
β) ζηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά µε ην αλ µηα επηρείξεζε δηαζέηεη, µφλε ηεο ή απφ
θνηλνχ µε άιιεο, ζεµαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά, βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνη 3, 4
ή 5 θαη επεξεάδεη ην εµπφξην µεηαμχ θξαηψλ µειψλ, ε Δπηηξνπή δε έρεη δειψζεη
ζηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή φηη ζεσξεί φηη ην ζρέδην µέηξνπ ζα δεµηνπξγνχζε
θξαγµνχο ζηελ εληαία επξσπατθή αγνξά ή φηη έρεη ζνβαξέο

αµθηβνιίεο γηα ηε

ζπµβαηφηεηά ηνπ πξνο ην θνηλνηηθφ δίθαην, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηνπ
άξζξνπ 8, ηφηε ε ιήςε ηνπ ζρεδίνπ µέηξνπ αλαβάιιεηαη επί δχν αθφµε µήλεο. Ζ ελ
ιφγσ πξνζεζµία δελ µπνξεί λα παξαηαζεί. Δληφο ηεο πξνζεζµίαο απηήο, ε Δπηηξνπή
µπνξεί, ζχµθσλα µε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 22 παξάγξαθνο 2, λα
απνθαζίζεη λα θαιέζεη ηελ ελδηαθεξφµελε θαλνληζηηθή εζληθή αξρή λα ηξνπνπνηήζεη
ή λα απνζχξεη ην ζρέδην µέηξνπ. Ζ απφθαζε απηή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
ιεπηνµεξή θαη αληηθεηµεληθή αλάιπζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ε Δπηηξνπή
ζεσξεί φηη ην ζρέδην µέηξνπ δελ ζα πξέπεη λα ζεζπηζζεί, θαζψο θαη απφ εηδηθέο
πξoηάζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ µέηξνπ.
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5. Ζ ελδηαθεξφµελε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή ιαµβάλεη ππφςε ζην µέγηζην βαζµφ ηηο
παξαηεξήζεηο ησλ άιισλ εζληθψλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο θαη, εθηφο
απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4, µπνξεί λα ζεζπίδεη ην
πξνθχπηνλ ζρέδην µέηξνπ. εάλ ην πξάμεη, ην γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή.
6. ε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, φηαλ µηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή θξίλεη φηη
πξέπεη επεηγφλησο λα αλαιεθζεί δξάζε, θαηά παξέθθιηζε απφ ηε δηαδηθαζία ησλ
παξαγξάθσλ

3 θαη 4, πξνθεηµέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν αληαγσληζµφο θαη λα

πξνζηαηεπζνχλ ηα

ζπµθέξνληα ησλ ρξεζηψλ, µπνξεί λα ιαµβάλεη αµέζσο

αλαινγηθά θαη πξνζσξηλά

µέηξα. Σα µέηξα απηά, δεφλησο αηηηνινγεµέλα,

αλαθνηλψλνληαη αµειιεηί ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηηο άιιεο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο.
Ζ ιήςε απφθαζεο εθ µέξνπο εζληθήο θαλνληζηηθήο αξρήο γηα ηε µνληµνπνίεζε ησλ
µέηξσλ ή ηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηνπο, ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3
θαη 4.
6.2.4 ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΩΝ ΑΡΥΩΝ
6.2.4.1 Άξζξν 8 - ηόρνη πνιηηηθήο θαη θαλνληζηηθέο αξρέο
1. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαλνληζηηθψλ
θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία θαη ηηο εηδηθέο νδεγίεο, νη
εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ιαµβάλνπλ θάζε εχινγν µέηξν πνπ ζηνρεχεη ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4. Σα ελ ιφγσ µέηξα είλαη αλάινγα
πξνο ηνπο ζηφρνπο απηνχο. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη, θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαλνληζηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία θαη ηηο
εηδηθέο νδεγίεο, ηδίσο εθείλσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε πξαγµαηηθνχ
αληαγσληζµνχ, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ιαµβάλνπλ ηδηαίηεξα ππφςε ην
επηζπµεηφ ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζµίζεσλ.

Οη

εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο µπνξνχλ λα ζπµβάιινπλ, ζην πιαίζην ησλ αξµνδηνηήησλ
ηνπο, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εθαξµνγήο πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή
ηεο πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο πνιπµνξθίαο, θαζψο θαη ζηνλ πινπξαιηζµφ ησλ
µέζσλ ελεµέξσζεο.
2. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο πξνάγνπλ ηνλ αληαγσληζµφ ζηελ παξνρή
δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη
ζπλαθψλ επθνιηψλ θαη ππεξεζηψλ, µεηαμχ άιισλ:
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α) εμαζθαιίδνληαο φηη νη ρξήζηεο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ µεηνλεθηνχλησλ
ρξεζηψλ, απνθνµίδνπλ ην µέγηζην φθεινο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή, ηελ ηηµή θαη ηελ
πνηφηεηα•
β) εμαζθαιίδνληαο

φηη

δελ πθίζηαηαη

ζηξέβισζε νχηε πεξηνξηζµφο

ηνπ

αληαγσληζµνχ ζηνλ ηνµέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
γ)ελζαξξχλνληαο

απνηειεζµαηηθέο

επελδχζεηο

σο

πξνο

ηελ

ππνδνµή

θαη

ππνζηεξίδνληαο ηελ θαηλνηνµία θαη
δ) ελζαξξχλνληαο ηελ απνηειεζµαηηθή ρξήζε θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ νπζηαζηηθή
δηαρείξηζε ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ θαη ησλ πφξσλ αξηζµνδφηεζεο.
3.Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζπµβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο
µέζσ, µεηαμχ άιισλ:
α)

εο άξζεο ησλ ηειεπηαίσλ εµπνδίσλ ζηελ παξνρή δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ

ππεξεζηψλ, ζπλαθψλ επθνιηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν•
β) ηεο ελζάξξπλζεο ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο αλάπηπμεο δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ θαη ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ, θαη δηαηεξµαηηθήο δπλαηφηεηαο
δηαζχλδεζεο•
γ) ηεο εμαζθάιηζεο φηη, ζε παξφµνηεο πεξηπηψζεηο, δελ γίλεηαη δηάθξηζε ζηελ
αληηµεηψπηζε

ησλ

επηρεηξήζεσλ

πνπ

παξέρνπλ

δίθηπα

θαη

ππεξεζίεο

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
δ) ηεο ζπλεξγαζίαο µεηαμχ ηνπο θαη µε ηελ Δπηηξνπή, θαηά δηαθαλή ηξφπν, ψζηε λα
εμαζθαιίδνληαη, ε αλάπηπμε µηαο ζπλεπνχο θαλνληζηηθήο πξαθηηθήο θαη ε ζπλεπήο
εθαξµνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ.
4.Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο πξνάγνπλ ηα ζπµθέξνληα ησλ πνιηηψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, µεηαμχ άιισλ:
α) εμαζθαιίδνληαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο πξφζβαζε ζηελ θαζνιηθή ππεξεζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ νδεγία 2002/22/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία).
β) εμαζθαιίδνληαο πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαηά ηηο
ζπλαιιαγέο

ηνπο µε

ηνπο

πξνµεζεπηέο,

ηδίσο µε

ηελ

εμαζθάιηζε

ηεο
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δηαζεζηµφηεηαο απιψλ θαη µε δαπαλεξψλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο δηαθνξψλ, ηηο
νπνίεο δηελεξγεί φξγαλν αλεμάξηεην απφ ηα ελδηαθεξφµελα µέξεγ) ζπµβάιινληαο ζηελ εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ δεδνµέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο•
δ)

πξνάγνληαο ηελ παξνρή ζαθψλ πιεξνθνξηψλ, ηδίσο απαηηψληαο δηαθάλεηα ησλ

ηηµνινγίσλ θαη ησλ φξσλ ρξήζεο ησλ δηαζέζηµσλ ζην θνηλφ ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
ε) αληαπνθξηλφµελεο ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηµέλσλ θνηλσληθψλ νµάδσλ, θαη ηδίσο ησλ
µεηνλεθηνχλησλ ρξεζηψλ θαη
ζη)εμαζθαιίδνληαο ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ δεµνζίσλ
δηθηχσλ επηθνηλσληψλ.
6.2.4.2 Άξζξν 9 - ∆ηαρείξηζε ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ
επηθνηλσληώλ
1. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή δηαρείξηζε ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ γηα
ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο ζχµθσλα µε ην
άξζξν 8. Δμαζθαιίδνπλ φηη ε θαηαλνµή θαη ε εθρψξεζε ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ
απηψλ απφ ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο, βαζίδνληαη ζε αληηθεηµεληθά, δηαθαλή,
αµεξφιεπηα θαη αλαινγηθά θξηηήξηα.
2.Σα θξάηε µέιε πξνάγνπλ ηελ ελαξµφληζε ηεο ρξήζεο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ
ζε νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα, ζχµθσλα µε ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο ηεο νπζηαζηηθήο
θαη απνηειεζµαηηθήο ρξήζεο ηνπο θαη ζχµθσλα µε

ηελ

απφθαζε

αξηζ.

676/2002/ΔΚ (απφθαζε ξαδηνθάζµαηνο).
3.Σα θξάηε µέιε µπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ δηαηάμεηο γηα ηε µεηαθνξά δηθαησµάησλ
ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ µεηαμχ επηρεηξήζεσλ.
4.Σα

θξάηε µέιε

εμαζθαιίδνπλ

φηη

ε

πξφζεζε µηαο

επηρείξεζεο

γηα

µεηαθνξά δηθαησµάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ θνηλνπνηείηαη ζηελ εζληθή
θαλνληζηηθή αξρή πνπ είλαη αξµφδηα γηα εθρψξεζε θάζµαηνο θαη φηη θάζε
µεηαθνξά πξαγµαηνπνηείηαη ζχµθσλα µε δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ
εζληθή θαλνληζηηθή αξρή θαη δεµνζηνπνηείηαη. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
εμαζθαιίδνπλ φηη νη ζπλαιιαγέο απηέο δελ ζηξεβιψλνπλ ηνλ αληαγσληζµφ. ηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ έρεη ελαξµνληζζεί µέζσ ηεο
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εθαξµνγήο ηεο απφθαζεο αξηζ. 676/2002/ΔΚ (απφθαζε ξαδηνθάζµαηνο) ή άιισλ
θνηλνηηθψλ µέηξσλ, νπνηαδήπνηε ηέηνηα µεηαθνξά δελ πξέπεη λα νδεγεί ζε αιιαγή
ηεο ρξήζεο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ απηψλ.
6.2.4.3 Άξζξν 10 - Αξηζµνδόηεζε, νλνµαηνδνζία θαη δηεπζπλζηνδόηεζε
1. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ειέγρνπλ
ηελ παξαρψξεζε φισλ ησλ εζληθψλ πφξσλ αξηζµνδφηεζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ
εζληθνχ

ζρεδίνπ αξηζµνδφηεζεο. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή

επαξθνχο πιήζνπο αξηζµψλ θαη ζεηξψλ αξηζµψλ, ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηµεο ζην θνηλφ. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
θαζνξίδνπλ

αληηθεηµεληθέο, δηαθαλείο θαη αµεξφιεπηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ

παξαρψξεζε ησλ εζληθψλ πφξσλ αξηζµνδφηεζεο.
2. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ζρέδηα θαη νη δηαδηθαζίεο
αξηζµνδφηεζεο εθαξµφδνληαη θαηά ηξφπν ν νπνίνο λα εμαζθαιίδεη ίζε µεηαρείξηζε
ζε φινπο ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πνπ είλαη
δηαζέζηµεο ζην θνηλφ. Δηδηθφηεξα, ηα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη µηα επηρείξεζε
ζηελ νπνία ρνξεγείηαη ζεηξά αξηζµψλ δελ πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο ζε βάξνο άιισλ
παξφρσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ
αιιεινπρία

αξηζµψλ

επηθνηλσληψλ

φζνλ

αθνξά

ηελ

πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπο.

3. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη ηα εζληθά ζρέδηα αξηζµνδφηεζεο, θαζψο θαη
θάζε

µεηαγελέζηεξε πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζή ηνπο, δεµνζηεχνληαη, µε ηελ

επηθχιαμε µφλν ηπρφλ πεξηνξηζµψλ πνπ επηβάιινληαη γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο.
4. Σα θξάηε µέιε ππνζηεξίδνπλ ηελ ελαξµφληζε ησλ πφξσλ αξηζµνδφηεζεο ζε φιε
ηελ

Κνηλφηεηα, φπνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο

παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ. Ζ Δπηηξνπή µπνξεί, µε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 22,
παξάγξαθνο 3, λα ιαµβάλεη θαηάιιεια ηερληθά εθηειεζηηθά µέηξα γηα ην ζέµα απηφ.
5. ηαλ

είλαη

ζθφπηµν,

πξνθεηµέλνπ

λα

εμαζθαιίδεηαη

ε

πιήξεο

θαη

γεληθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηα θξάηε µέιε ζπληνλίδνπλ ηηο ζέζεηο
ηνπο ζηνπο δηεζλείο νξγαληζµνχο θαη θφξνπµ, φπνπ ιαµβάλνληαη απνθάζεηο επί
δεηεµάησλ

ζρεηηθψλ

µε

ηελ

αξηζµνδφηεζε,

ηελ

νλνµαηνδνζία

θαη

δηεπζπλζηνδφηεζε ησλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
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6.2.4.4 Άξζξν 11 - ∆ηθαηώµαηα δηέιεπζεο
1. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη, φηαλ µηα αξµφδηα αξρή εμεηάδεη:
—

αίηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαησµάησλ εγθαηάζηαζεο επθνιηψλ επί, ππεξάλσ

ή ππνθάησ δεµφζηνπ ή ηδησηηθνχ αθηλήηνπ, ζε επηρείξεζε ζηελ νπνία επηηξέπεηαη λα
παξέρεη δεµφζηα δίθηπα επηθνηλσληψλ, ή
—

αίηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαησµάησλ εγθαηάζηαζεο επθνιηψλ επί, ππεξάλσ

ή ππνθάησ δεµφζηνπ αθηλήηνπ, ζε επηρείξεζε ζηελ νπνία επηηξέπεηαη λα παξέρεη
δίθηπα επηθνηλσληψλ, εθηφο ησλ δεµνζίσλ δηθηχσλ, ε αξµφδηα αξρή:
—

ελεξγεί βάζεη δηαθαλψλ θαη πξνζηηψλ ζην θνηλφ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξµφδνληαη

ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, θαη
—

αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αµεξνιεςίαο θαηά ηνλ θαζνξηζµφ

ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηα δηθαηψµαηα απηά.
Οη πξναλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο είλαη δπλαηφ λα δηαθέξνπλ αλαιφγσο ηνπ εάλ ν
αηηψλ παξέρεη δεµφζηα δίθηπα επηθνηλσληψλ ή φρη.
2. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη, φηαλ νη δεµφζηεο ή νη ηνπηθέο αξρέο δηαηεξνχλ
ηελ θπξηφηεηα ή ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθµεηαιιεχνληαη δίθηπα θαη/ή
ππεξεζίεο

ειεθηξνληθψλ

επηθνηλσληψλ,

ππάξρεη

νπζηαζηηθφο

δηαξζξσηηθφο

δηαρσξηζµφο ηεο αξµνδηφηεηαο ζρεηηθά µε ηελ παξνρή ησλ δηθαησµάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ
θπξηφηεηα ή ηνλ έιεγρν.
3. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε απνηειεζµαηηθψλ µεραληζµψλ πνπ
παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο θαηά απνθάζεσλ ζρεηηθά µε
ηε ρνξήγεζε δηθαησµάησλ εγθαηάζηαζεο επθνιηψλ ελψπηνλ νξγάλνπ, ην νπνίν είλαη
αλεμάξηεην απφ ηα εµπιεθφµελα µέξε.

6.2.4.5 Άξζξν 12 - πλεγθαηάζηαζε θαη από θνηλνύ ρξήζε επθνιηώλ
1. ηαλ µηα επηρείξεζε παξνρήο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ έρεη ην
δηθαίσµα, δπλάµεη ηεο εζληθήο λνµνζεζίαο, λα εγθαζηζηά επθνιίεο επί, ππεξάλσ ή
ππνθάησ δεµφζηνπ ή ηδησηηθνχ αθηλήηνπ, ή δχλαηαη λα επσθειείηαη δηαδηθαζίαο
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γηα

ηελ απαιινηξίσζε ή ηε ρξήζε αθηλήηνπ, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο

ελζαξξχλνπλ ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ επθνιηψλ ή ηνπ αθηλήηνπ απηνχ.
2. Δηδηθφηεξα, φηαλ νη επηρεηξήζεηο ζηεξνχληαη πξφζβαζεο ζε άιιεο βηψζηµεο
δπλαηφηεηεο ιφγσ ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο δεµφζηαο πγείαο
ή ηεο δεµφζηαο αζθάιεηαο, ή ηεο επίηεπμεο πνιενδνµηθψλ ή ρσξνηαμηθψλ ζηφρσλ
ηεο, ηα θξάηε µέιε µπνξνχλ

λα

επηβάιινπλ

ηελ

απφ

θνηλνχ

ρξήζε

ησλ

επθνιηψλ ή αθηλήησλ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο θπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο),
ζε

επηρείξεζε

πνπ εθµεηαιιεχεηαη δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή λα

ιαµβάλνπλ µέηξα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ ζπληνληζµφ ησλ δεµφζησλ έξγσλ,
µφλν έπεηηα απφ θαηάιιειε πεξίνδν δεµφζηαο δηαβνχιεπζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο φινη νη ελδηαθεξφµελνη πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο. Οη ξπζµίζεηο απηέο γηα απφ θνηλνχ ρξήζε ή ζπληνληζµφ µπνξνχλ λα
πεξηιαµβάλνπλ θαλφλεο γηα ηελ θαηαλνµή ησλ δαπαλψλ ηεο απφ θνηλνχ ρξήζεο
επθνιηψλ ή αθηλήηνπ.
6.2.4.6 Άξζξν 13 - Λνγηζηηθόο δηαρσξηζµόο θαη νηθνλνµηθέο εθζέζεηο
1. Σα θξάηε µέιε απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δεµφζηα δίθηπα
επηθνηλσληψλ ή δηαζέζηµεο ζην θνηλφ ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαη νη
νπνίεο έρνπλ εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηψµαηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζε άιινπο
ηνµείο, ζην ίδην ή ζε άιιν θξάηνο µέινο:
α) λα ηεξνχλ ρσξηζηνχο ινγαξηαζµνχο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη µε
ηελ παξνρή δηθηχσλ ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζην βαζµφ πνπ ζα
απαηηείην εάλ νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο δηεμάγνλην απφ λνµηθά αλεμάξηεηεο
εηαηξείεο, ψζηε λα εληνπίδνληαη φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο θαη εζφδσλ, µε ηε βάζε ηνπ
ππνινγηζµνχ

ηνπο

θαη

ηηο

ιεπηνµεξείο

ρξεζηµνπνηνχµελεο

µεζφδνπο

απνλνµήο, πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ
παξνρή δηθηχσλ ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο
ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ
δηαξζξσηηθψλ δαπαλψλ ή
β)

λα ππάξρεη δηαξζξσηηθφο δηαρσξηζµφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη µε

ηελ παξνρή δηθηχσλ ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Σα θξάηε µέιε
µπνξνχλ λα επηιέγνπλ λα µελ εθαξµφδνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
πξψην εδάθην, ζε επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ, φζνλ
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αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ παξνρή δηθηχσλ ή ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηα θξάηε

µέιε,

δελ

ππεξβαίλεη

ηα 50

εθαηνµµχξηα EUR.
2. ηαλ

νη

επηρεηξήζεηο

πνπ

παξέρνπλ

δεµφζηα

δίθηπα

επηθνηλσληψλ

ή

ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ δηαζέζηµεο ζην θνηλφ, δελ ππφθεηληαη ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ θαη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα µηθξνµεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νη νηθνλνµηθέο ηνπο
εθζέζεηο θαηαξηίδνληαη, ππνβάιινληαη ζε αλεμάξηεην έιεγρν θαη δεµνζηεχνληαη. Ο
έιεγρνο δηεμάγεηαη ζχµθσλα µε ηνπο ζρεηηθνχο θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο. Ζ
απαίηεζε απηή εθαξµφδεηαη θαη ζηνπο ρσξηζηνχο ινγαξηαζµνχο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν α).
6.2.5 ΓΔΝΗΚΔ ∆ΗΑΣΑΞΔΗ
6.2.5.1 Άξζξν 14 - Δπηρεηξήζεηο µε ζεµαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά
1. Δθφζνλ νη εηδηθέο νδεγίεο απαηηνχλ απφ ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
λα δηαπηζηψλνπλ θαηά πφζνλ νη θνξείο εθµεηάιιεπζεο θαηέρνπλ ζεµαληηθή ηζρχ
ζηελ αγνξά ζχµθσλα µε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 16, εθαξµφδνληαη νη παξάγξαθνη
2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
2. Μηα επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη θαηέρεη ζεµαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά εθφζνλ, είηε
αηνµηθά είηε ζε ζπλεξγαζία µε άιιεο επηρεηξήζεηο, επξίζθεηαη ζε ζέζε
ηζνδχλαµε πξνο δεζπφδνπζα ζέζε, ήηνη ζε ζέζε νηθνλνµηθήο ηζρχνο πνπ
ηεο επηηξέπεη λα ζπµπεξηθέξεηαη, ζε ζεµαληηθφ βαζµφ, αλεμάξηεηα απφ ηνπο
αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο θαη, ηειηθά, ηνπο θαηαλαισηέο. Δηδηθφηεξα, νη εζληθέο
θαλνληζηηθέο

αξρέο,

φηαλ

εθηηµνχλ

θαηά

πφζνλ

δχν

ή πεξηζζφηεξεο

επηρεηξήζεηο θαηέρνπλ θνηλή δεζπφδνπζα ζέζε ζε µηα αγνξά, ελεξγνχλ ζχµθσλα µε
ην θνηλνηηθφ δίθαην, ιαµβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο
ζρεηηθά µε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηελ εθηίµεζε ηεο ζεµαληηθήο ηζρχνο ζηελ
αγνξά, ηηο νπνίεο δεµνζηεχεη ε Δπηηξνπή ζχµθσλα µε ην άξζξν 15. Σα θξηηήξηα πνπ
πξέπεη λα ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ ελ ιφγσ εθηίµεζε πεξηιαµβάλνληαη ζην
παξάξηεµα ΗΗ.
3. Δάλ µηα επηρείξεζε έρεη ζεµαληηθή ηζρχ ζε µηα ζπγθεθξηµέλε αγνξά, είλαη
δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη θαηέρεη ζεµαληηθή ηζρχ θαη ζε µηα ζηελά ζπλδεδεµέλε µε
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απηήλ αγνξά, εάλ νη δεζµνί µεηαμχ ησλ δχν αγνξψλ είλαη ηέηνηνη ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε εθµεηάιιεπζε ηεο ηζρχνο ζηε µία αγνξά ζην πιαίζην ηεο άιιεο αγνξάο,
εληζρχνληαο έηζη ηε ζέζε ηζρχνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά.

6.2.5.2 Άξζξν 15 - ∆ηαδηθαζία θαζνξηζµνύ ηεο αγνξάο
1. Μεηά απφ δεµφζηα δηαβνχιεπζε θαη δηαβνχιεπζε µε ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο
αξρέο, ε Δπηηξνπή εθδίδεη ζχζηαζε ζρεηηθά µε ζπλαθείο αγνξέο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ (ζην εμήο απνθαινχµελε «ζχζηαζε»). ηε ζχζηαζε πξνζδηνξίδνληαη,
ζχµθσλα µε ην παξάξηεµα Η, νη αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνµέα ησλ
ειεθηξνληθψλ

επηθνηλσληψλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ λα

αηηηνινγνχλ ηελ επηβνιή ησλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο εηδηθέο
νδεγίεο, µε ηελ επηθχιαμε ησλ αγνξψλ πνπ, ελδερνµέλσο, πξνζδηνξίδνληαη απφ ην
δίθαην πεξί αληαγσληζµνχ, ζε ζπγθεθξηµέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ Δπηηξνπή θαζνξίδεη ηηο
αγνξέο ζχµθσλα µε ηηο αξρέο ηνπ δίθαηνπ πεξί αληαγσληζµνχ.
Ζ Δπηηξνπή επαλεμεηάδεη ηαθηηθά ηε ζχζηαζε.
2. Σν αξγφηεξν θαηά ηε εµεξνµελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ε
Δπηηξνπή δεµνζηεχεη θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο γηα ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηελ
εθηίµεζε ηεο ζεµαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά (ζην εμήο απνθαινχµελεο
«θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο»), νη νπνίεο είλαη ζχµθσλεο µε ηηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ πεξί
αληαγσληζµνχ.
3. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο, ιαµβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηε ζχζηαζε θαη ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο, θαζνξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο
εζληθέο ζπλζήθεο, ηδίσο ηηο ζρεηηθέο γεσγξαθηθέο αγνξέο εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο,
ζχµθσλα µε ηηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζµνχ. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 6 θαη 7, πξηλ λα θαζνξίζνπλ αγνξέο
δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζηε ζχζηαζε.
4.Μεηά απφ δηαβνχιεπζε µε ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο, ε Δπηηξνπή µπνξεί, µε
ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 3, λα εθδψζεη απφθαζε,

µε

ηελ

νπνία θαζνξίδνληαη δηαθξαηηθέο αγνξέο.
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6.2.5.3 Άξζξν 16 - ∆ηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο αγνξάο
1. Σν ηαρχηεξν δπλαηφ µεηά ηελ έθδνζε ή νηαδήπνηε ελεµέξσζε ηεο ζχζηαζεο, νη
εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο δηεμάγνπλ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ιαµβάλνληαο
ηδηαηηέξσο ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο. Σα θξάηε µέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ε
αλάιπζε απηή δηεμάγεηαη, φπνπ απαηηείηαη, ζε ζπλεξγαζία µε ηηο εζληθέο αξρέο γηα
ηνλ αληαγσληζµφ.
2.

ηαλ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή, δπλάµεη ησλ άξζξσλ 16, 17, 18 ή 19 ηεο

νδεγίαο 2002/22/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία), ή ησλ άξζξσλ 7 ή 8 ηεο
νδεγίαο

2002/19/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε), πξέπεη λα θαζνξίζεη εάλ ζα

επηβιεζνχλ, ζα δηαηεξεζνχλ, ζα ηξνπνπνηεζνχλ ή ζα αξζνχλ ππνρξεψζεηο
επηρεηξήζεσλ, θαζνξίδεη, µε βάζε ηελ αλάιπζε αγνξάο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά πφζνλ µηα ζρεηηθή αγνξά είλαη φλησο
αληαγσληζηηθή.
3. ηαλ µηα εζληθή θαλνληζηηθή αξρή ζπµπεξαίλεη φηη ε αγνξά είλαη φλησο
αληαγσληζηηθή, δελ επηβάιιεη νχηε δηαηεξεί θαµία απφ ηηο εηδηθέο θαλνληζηηθέο
ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε
πεξηπηψζεηο φπνπ πθίζηαληαη ήδε ηνµεαθέο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο, ε αξρή αίξεη
ηηο ππνρξεψζεηο απηέο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε επηρεηξήζεηο ζηε ζρεηηθή αγνξά.
Σα µέξε

πνπ

επεξεάδνληαη απφ ηελ άξζε ησλ ππνρξεψζεσλ, εηδνπνηνχληαη

εγθαίξσο.
4. Δθφζνλ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή δηαπηζηψζεη φηη µηα ζπγθεθξηµέλε αγνξά δελ
είλαη φλησο αληαγσληζηηθή, εληνπίδεη επηρεηξήζεηο µε ζεµαληηθή ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ
αγνξά ζχµθσλα µε ην άξζξν 14 θαη επηβάιιεη ηηο ελδεδεηγµέλεο εηδηθέο
θαλνληζηηθέο

ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο

άξζξνπ ή δηαηεξεί ή ηξνπνπνηεί ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο, εθφζνλ απηέο πθίζηαληαη
ήδε.
5. ηελ πεξίπησζε ησλ δηαθξαηηθψλ αγνξψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε, ε
νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 4, νη αθνξψµελεο εζληθέο θαλνληζηηθέο
αξρέο πξαγµαηνπνηνχλ απφ θνηλνχ ηελ αλάιπζε αγνξάο, ιαµβάλνληαο ηδηαηηέξσο
ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο θαη απνθαζίδνπλ µεηά απφ ζπλελλφεζε γηα ηελ
ηπρφλ επηβνιή, δηαηήξεζε, ηξνπνπνίεζε ή άξζε ησλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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6. Σα µέηξα πνπ ιαµβάλνληαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4, θαη 5
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 6 θαη 7.
6.2.5.4 Άξζξν 17 - Σππνπνίεζε
1. Ζ Δπηηξνπή, ελεξγψληαο ζχµθσλα µε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 2,
θαηαξηίδεη θαη δεµνζηεχεη, ζηελ Δπίζεµε Δθεµεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
θαηάινγν πξνηχπσλ ή/θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ ρξεζηµεχεη σο βάζε γηα ηελ
ελζάξξπλζε ηεο ελαξµνληζµέλεο παξνρήο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ,
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ θαη ππεξεζηψλ.
Οζάθηο ρξεηάδεηαη, ε Δπηηξνπή δχλαηαη, ελεξγψληαο ζχµθσλα µε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 2, θαη θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο µε ηελ επηηξνπή πνπ ζεζπίδεηαη
µε ηελ νδεγία 98/34/ΔΚ, λα δεηάεη ηελ εθπφλεζε πξνηχπσλ απφ ηνπο Δπξσπατθνχο
Οξγαληζµνχο Σππνπνίεζεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN), Δπξσπατθή
Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) θαη Δπξσπατθφ
Σππνπνίεζεο

Ηλζηηηνχην

ησλ Σειεπηθνηλσληψλ (ETSI)).

2. Σα θξάηε µέιε ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ πξνηχπσλ ή/θαη πξνδηαγξαθψλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηερληθψλ δηεπαθψλ
ή/θαη ιεηηνπξγηψλ δηθηχσλ, ζην βαζµφ πνπ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο
ειεπζεξίαο επηινγήο ηνπ ρξήζηε. Δθφζνλ πξφηππα ή/θαη πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ
δεµνζηεπζεί ζχµθσλα

µε ηελ παξάγξαθν 1, ηα θξάηε µέιε ελζαξξχλνπλ

ηελ εθαξµνγή ησλ πξνηχπσλ θαη/ή πξνδηαγξαθψλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηνπο
Δπξσπατθνχο Οξγαληζµνχο Σππνπνίεζεο. Διιείςεη ηέηνησλ πξνηχπσλ ή/θαη
πξνδηαγξαθψλ, ηα θξάηε µέιε ελζαξξχλνπλ ηελ εθαξµνγή δηεζλψλ πξνηχπσλ ή
ζπζηάζεσλ πνπ εγθξίλνληαη απφ ηε ∆ηεζλή Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ (ITU), ηνλ
∆ηεζλή Οξγαληζµφ Σππνπνίεζεο (ISO) ή ηε ∆ηεζλή Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή
(IEC). Δθφζνλ πθίζηαληαη δηεζλή πξφηππα, ηα θξάηε µέιε ελζαξξχλνπλ ηνπο
Δπξσπατθνχο Οξγαληζµνχο Σππνπνίεζεο λα ρξεζηµνπνηνχλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ή ηα
ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπο, σο βάζε γηα ηα πξφηππα πνπ θαηαξηίδνπλ, εθηφο εάλ ηα δηεζλή
πξφηππα ή ηα ζρεηηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη αλαπνηειεζµαηηθά.
3. Δάλ ε εθαξµνγή ησλ πξφηππσλ ή/θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξάγξαθν 1, δελ είλαη νξζή θαη, ζπλεπψο, δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζζεί
ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε µέιε, ε εθαξµνγή
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ησλ πξνηχπσλ ή/θαη πξνδηαγξαθψλ απηψλ µπνξεί λα θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή,
ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 4, ζην βαζµφ πνπ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελ ιφγσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ειεπζεξίαο
επηινγήο ηνπ ρξήζηε.
4. Δάλ ε Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα θαηαζηήζεη ππνρξεσηηθή ηελ εθαξµνγή νξηζµέλσλ
πξνηχπσλ ή/θαη πξνδηαγξαθψλ, δεµνζηεχεη αλαθνίλσζε ζηελ Δπίζεµε Δθεµεξίδα
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη θαιεί φινπο ηνπο ελδηαθεξφµελνπο λα ππνβάιινπλ
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Ζ Δπηηξνπή, ελεξγψληαο ζχµθσλα µε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 3, θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ εθαξµνγή ησλ ζρεηηθψλ
πξνηχπσλ, αλαθέξνληάο

ηα

σο

ππνρξεσηηθά

πξφηππα

ζηνλ

θαηάινγν

πξνηχπσλ ή/θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ δεµνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεµε Δθεµεξίδα
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
5.Δάλ ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη ηα πξφηππα ή/θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξάγξαθν 1, δελ ζπµβάιινπλ πιένλ ζηελ παξνρή ελαξµνληζµέλσλ
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή φηη δελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ ζηηο
αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ή φηη παξεµπνδίδνπλ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, ηα
απνζχξεη απφ ηνλ θαηάινγν ησλ πξνηχπσλ ή/θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1, ελεξγψληαο ζχµθσλα µε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 22
παξάγξαθνο 2.
6. ηαλ ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη ηα πξφηππα ή/θαη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 4, δελ ζπµβάιινπλ πιένλ ζηελ παξνρή ελαξµνληζµέλσλ ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή φηη δελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ ζηηο αλάγθεο ησλ
θαηαλαισηψλ ή φηη παξεµπνδίδνπλ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, ηα απνζχξεη απφ ηνλ
θαηάινγν ησλ πξνηχπσλ ή/θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1,
ελεξγψληαο ζχµθσλα µε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 3.
7. Σν παξφλ άξζξν δελ ηζρχεη γηα θαµία απφ ηηο ζηνηρεηψδεηο απαηηήζεηο, ηηο
πξνδηαγξαθέο δηεπαθήο ή ηα ελαξµνληζµέλα πξφηππα, ζηα νπνία εθαξµφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 1999/5/ΔΚ.
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6.2.5.5 Άξζξν 18 - ∆ηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ππεξεζηώλ αιιειεπηδξαζηηθήο ςεθηαθήο
ηειεόξαζεο
1. Πξνθεηµέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη ε ειεχζεξε ξνή πιεξνθνξηψλ, ν πινπξαιηζµφο
ησλ µέζσλ θαη ε πνιηηηζηηθή πνηθηιφηεηα, ηα θξάηε µέιε πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ,
ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 2:
α) ηνπο θνξείο παξνρήο αµθίδξνµσλ ππεξεζηψλ ςεθηαθήο ηειεφξαζεο πνπ
εθπέµπνληαη ζηηο λέεο ςεθηαθέο πιαηθφξµεο αµθίδξνµεο ηειεφξαζεο γηα δηαλνµή
ζηελ Κνηλφηεηα, αλεμαξηήησο ηξφπνπ εθπνµπήο, λα ρξεζηµνπνηνχλ αλνηθηή ARI•
β) ηνπο θνξείο παξνρήο θάζε πξνεγµέλνπ ςεθηαθνχ ηειενπηηθνχ εμνπιηζµνχ πνπ
έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε ιήςε αµθίδξνµσλ ππεξεζηψλ ςεθηαθήο ηειεφξαζεο πνπ
εθπέµπνληαη ζηηο λέεο ςεθηαθέο πιαηθφξµεο αιιειεπηδξαζηηθήο ηειεφξαζεο, λα
ηεξνχλ αλνηθηή ARI ζχµθσλα µε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ή
πξνδηαγξαθψλ.
2. Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) ηεο νδεγίαο
2002/19/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε), ηα θξάηε µέιε ελζαξξχλνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο
ησλ API λα δηαζέηνπλ ππφ δίθαηνπο, ινγηθνχο θαη αµεξφιεπηνπο φξνπο, έλαληη
θαηάιιειεο απνδεµίσζεο, φιεο ηηο απαηηνχµελεο πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ
ζηνπο

θνξείο παξνρήο

αµθίδξνµσλ

ππεξεζηψλ

ςεθηαθήο

ηειεφξαζεο

ηελ

παξνρή φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ARI θαηά ηξφπν πιήξσο
ιεηηνπξγηθφ.
3. Δληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εµεξνµελία εθαξµνγήο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 28
παξάγξαθνο 1 δεχηεξν εδάθην, ε Δπηηξνπή εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ. Δάλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε µέιε δελ έρνπλ επηηεπρζεί ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ειεπζεξία επηινγήο ηνπ ρξήζηε, ε Δπηηξνπή µπνξεί
λα αλαιαµβάλεη δξάζε ζχµθσλα µε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν
17 παξάγξαθνη 3 θαη 4.
6.2.5.6 Άξζξν 19 - ∆ηαδηθαζίεο ελαξµόληζεο
1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Δπηηξνπή, ελεξγψληαο ζχµθσλα µε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 2, εθδίδεη ζπζηάζεηο πξνο ηα θξάηε µέιε ζρεηηθά µε ηελ
ελαξµφληζε ηεο εθαξµνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ
νδεγηψλ γηα λα επηζπεπζζεί ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 8, ηα θξάηε µέιε
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εμαζθαιίδνπλ φηη νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ιαµβάλνπλ ηδηαηηέξσο ππφςε ηηο ελ
ιφγσ ζπζηάζεηο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δθφζνλ µηα εζληθή
θαλνληζηηθή αξρή επηιέγεη λα µελ αθνινπζήζεη µία ζχζηαζε, ελεµεξψλεη ζρεηηθά
ηελ Δπηηξνπή, αηηηνινγψληαο ηε ζέζε ηεο.
2. Δθφζνλ ε Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη φηη απνθιίλνπζεο ξπζµίζεηο, ζε εζληθφ επίπεδν, νη
νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνο 4, ζπληζηνχλ θξαγµφ
γηα ηελ εληαία αγνξά, ηφηε ε Δπηηξνπή µπνξεί, ελεξγψληαο ζχµθσλα µε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 3, λα ιαµβάλεη ηα δένληα ηερληθά µέηξα
εθαξµνγήο.
6.2.5.7 Άξζξν 20 - Δπίιπζε δηαθνξάο µεηαμύ επηρεηξήζεσλ
1. ε πεξίπησζε δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη ζε ζρέζε µε ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ παξνχζα νδεγία ή ηηο εηδηθέο νδεγίεο µεηαμχ επηρεηξήζεσλ παξνρήο δηθηχσλ
ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε έλα θξάηνο µέινο, ε ελδηαθεξφµελε
εζληθή θαλνληζηηθή αξρή εθδίδεη, θαηφπηλ αηηήµαηνο ελφο εθ ησλ µεξψλ θαη ππφ ηελ
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2, δεζµεπηηθή απφθαζε γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ην
ηαρχηεξν δπλαηφ, θαη, πάλησο, εληφο ηεζζάξσλ µελψλ, εθηφο απφ εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο. Σν αθνξψµελν θξάηνο µέινο απαηηεί ηελ πιήξε ζπλεξγαζία φισλ ησλ
µεξψλ µε ηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή.
2. Σα θξάηε µέιε δχλαληαη λα πξνβιέπνπλ φηη νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
µπνξνχλ λα αξλνχληαη ηελ επίιπζε δηαθνξάο

µε δεζµεπηηθή απφθαζε, εάλ

ππάξρνπλ άιινη µεραληζµνί, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο δηαµεζνιάβεζεο, νη νπνίνη
ζα µπνξνχζαλ λα ζπµβάιινπλ θαιχηεξα ζηελ έγθαηξε επίιπζε ηεο δηαθνξάο,
ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ 7. Σα µέξε ελεµεξψλνληαη ζρεηηθά αµειιεηί
απφ ηελ εζληθή θαλνληζηηθή αξρή. Δάλ ε δηαθνξά δελ έρεη επηιπζεί µεηά ηελ πάξνδν
ηεζζάξσλ µελψλ θαη ην µέξνο ην νπνίν επηδεηεί ηελ επαλφξζσζε δελ ηελ έρεη θέξεη
ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή εθδίδεη, θαηφπηλ αηηήµαηνο ελφο
ησλ µεξψλ, δεζµεπηηθή απφθαζε γηα ηε επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ην ζπληνµφηεξν
δπλαηφ, θαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, εληφο ηεζζάξσλ µελψλ.
3. Καηά ηελ επίιπζε µηαο δηαθνξάο, ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή ιαµβάλεη απνθάζεηο
πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο νπνίνπο ζέηεη ην άξζξν 8. Οη
ππνρξεψζεηο πνπ µπνξεί λα επηβάιεη ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή ζε µηα επηρείξεζε,
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ζην πιαίζην ηεο επίιπζεο δηαθνξάο, πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
νδεγίαο ή ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ.
4. Ζ απφθαζε ηεο εζληθήο θαλνληζηηθήο αξρήο δεµνζηνπνηείηαη, ηεξνπµέλσλ
ησλ απαηηήζεσλ πεξί επηρεηξεµαηηθνχ απνξξήηνπ. ηα ελδηαθεξφµελα µέξε,
παξέρεηαη πιήξεο έθζεζε ησλ ιφγσλ επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη.
5. Ζ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 3 θαη 4 δελ ζηεξεί απφ θαλέλα
µέξνο ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη αγσγή ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ.
6.2.5.8 Άξζξν 21 - Δπίιπζε δηαζπλνξηαθήο δηαθνξάο
1. ηελ

πεξίπησζε

δηαζπλνξηαθήο

δηαθνξάο

πνπ

πξνθχπηεη

δπλάµεη

ηεο

παξνχζαο νδεγίαο ή ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ µεηαμχ µεξψλ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε µέιε,
αλ ε δηαθνξά απηή εµπίπηεη ζηελ αξµνδηφηεηα εζληθψλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ δχν
ηνπιάρηζηνλ θξαηψλ µειψλ, εθαξµφδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4.
2.Κάζε µέξνο µπνξεί

λα

παξαπέµςεη

ηε

δηαθνξά

ζηηο

ελδηαθεξφµελεο

εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο. Οη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο ζπληνλίδνπλ ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ζχµθσλα µε ηνπο ζηφρνπο ηνπο
νπνίνπο ζέηεη ην άξζξν 8. Οη ππνρξεψζεηο πνπ µπνξεί λα επηβάιεη ε εζληθή
θαλνληζηηθή αξρή ζε µηα επηρείξεζε, ζην πιαίζην ηεο επίιπζεο δηαθνξάο, πξέπεη λα
ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ή ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ.
3. Σα θξάηε µέιε δχλαληαη λα πξνβιέπνπλ φηη νη εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
µπνξνχλ λα αξλνχληαη απφ θνηλνχ ηελ επίιπζε δηαθνξάο, εάλ ππάξρνπλ άιινη
µεραληζµνί, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο δηαµεζνιάβεζεο, νη νπνίνη ζα µπνξνχζαλ λα
ζπµβάιινπλ θαιχηεξα ζηελ έγθαηξε επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ζχµθσλα µε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8. Σα µέξε ελεµεξψλνληαη ζρεηηθά, αµειιεηί. Δάλ ε δηαθνξά
δελ έρεη επηιπζεί µεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ µελψλ θαη ην µέξνο ην νπνίν επηδεηεί
ηελ επαλφξζσζε δελ ηελ έρεη θέξεη ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, νη εζληθέο θαλνληζηηθέο
αξρέο, θαηφπηλ αηηήµαηνο ελφο εθ ησλ µεξψλ, ζπληνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο
πξνθεηµέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 8.
4.Ζ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 δελ ζηεξεί απφ θαλέλα µέξνο ηε
δπλαηφηεηα λα αζθήζεη αγσγή ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ.
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6.2.5.9 Άξζξν 22 - Δπηηξνπή
1.Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ επηηξνπή («επηηξνπή επηθνηλσληψλ»).
2.ηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξµφδνληαη ηα άξζξα 3 θαη 7
ηεο απφθαζεο 1999/468/ΔΚ, ηεξνπµέλνπ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο.
3.ηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξµφδνληαη ηα άξζξα 5 θαη 7
ηεο απφθαζεο 1999/468/ΔΚ, ηεξνπµέλνπ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. Ζ
πξνζεζµία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο

6 ηεο απφθαζεο

1999/468/ΔΚ, νξίδεηαη ζε ηξεηο µήλεο.
4.Ζ επηηξνπή ζεζπίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζµφ.
6.2.5.10 Άξζξν 23 - Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ
1. Ζ

Δπηηξνπή

επηθνηλσληψλ

παξέρεη

φιεο

ηηο

ζρεηηθέο

πιεξνθνξίεο

ζηελ

επηηξνπή

ζρεηηθά µε ην απνηέιεζµα ησλ ηαθηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ µε ηνπο

αληηπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ εθµεηάιιεπζεο δηθηχσλ, ησλ θνξέσλ παξνρήο
ππεξεζηψλ, ησλ ρξεζηψλ, ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ θαηαζθεπαζηψλ, θαη ησλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ησλ δηεζλψλ
νξγαληζµψλ.
2. Ζ επηηξνπή επηθνηλσληψλ, ιαµβάλνληαο ππφςε ηελ πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ
ηνµέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
µεηαμχ ησλ θξαηψλ µειψλ θαη µεηαμχ ησλ θξαηψλ µειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά
µε ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε ησλ θαλνληζηηθψλ ελεξγεηψλ ζηνλ ηνµέα ησλ
δηθηχσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
6.2.5.11 Άξζξν 24 - ∆εµνζίεπζε πιεξνθνξηώλ
1. Σα θξάηε µέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη επηθαηξνπνηεµέλεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ
ηελ εθαξµνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ, δεµνζηνπνηνχληαη µε
ηξφπν πνπ εγγπάηαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε φισλ ησλ ελδηαθεξνµέλσλ µεξψλ ζηηο ελ
ιφγσ πιεξνθνξίεο. ∆εµνζηεχνπλ αλαθνίλσζε ζηελ εζληθή επίζεµε εθεµεξίδα ηνπο,
φπνπ αλαθέξεηαη ν ηξφπνο θαη ν ηφπνο δεµνζίεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Ζ
πξψηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε δεµνζηεχεηαη πξηλ απφ ηελ εµεξνµελία εθαξµνγήο πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1, δεχηεξν εδάθην θαη, ζηε ζπλέρεηα,
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δεµνζηεχεηαη αλαθνίλσζε, θάζε θνξά πνπ µεηαβάιινληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηιαµβάλνληαη ζε απηήλ.
2. Σα θξάηε µέιε δηαβηβάδνπλ ζηελ Δπηηξνπή αληίγξαθν φισλ απηψλ ησλ
αλαθνηλψζεσλ θαηά ηε δεµνζίεπζή ηνπο. Ζ Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο,
ζηελ επηηξνπή επηθνηλσληψλ, αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε.
6.2.5.12 Άξζξν 25 - ∆ηαδηθαζίεο επαλεμέηαζεο
1. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεμέηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
παξνχζαο νδεγίαο θαη ππνβάιιεη έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην
πµβνχιην, ηελ πξψηε θνξά ην αξγφηεξν ηξία έηε µεηά ηελ εµεξνµελία εθαξµνγήο,
ε νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1, δεχηεξν εδάθην. Γηα ην ζθνπφ απηφ,
ε Δπηηξνπή µπνξεί λα δεηά πιεξνθνξίεο απφ ηα θξάηε µέιε, νη νπνίεο παξέρνληαη
ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε.
6.2.6 Σειηθέο δηαηάμεηο
6.2.6.1 Άξζξν 26 – Καηάξγεζε
Οη αθφινπζεο

νδεγίεο

θαη

απνθάζεηο

θαηαξγνχληαη απφ

ηελ

εµεξνµελία

εθαξµνγήο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 δεχηεξν εδάθην:
—

Οδεγία 90/387/ΔΟΚ,

—

Απφθαζε 91/396/ΔΟΚ ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 29εο Ηνπιίνπ 1991, γηα ηε

δεµηνπξγία ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ αξηζµνχ θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο 21,
—

Οδεγία 92/44/ΔΟΚ ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπλίνπ 1992, ζρεηηθά µε ηελ

εθαξµνγή ηεο παξνρήο αλνηθηνχ δηθηχνπ ζηηο µηζζσµέλεο γξαµµέο 22,
—

Απφθαζε 92/264/ΔΟΚ ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαΐνπ 1992, πεξί

ζεζπίζεσο θνηλνχ πξνζέµαηνο πξφζβαζεο ζην δηεζλέο ηειεθσληθφ δίθηπν ζηελ
Κνηλφηεηα 23,
—

Οδεγία 95/47/ΔΚ,

—

Οδεγία 97/13/ΔΚ,

—

Οδεγία 97/33/ΔΚ,

—

Οδεγία 98/10/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο

26εο Φεβξνπαξίνπ 1998, γηα ηελ εθαξµνγή ηεο παξνρήο αλνηθηνχ δηθηχνπ (ΟΝΠ)

240

Παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: Αλάιπζε Σερλνινγηθνχ Δπηπέδνπ θαη Καλνληζηηθνχ
Πιαηζίνπ ζε Διιάδα θαη ΔΔ

ζηε θσλεηηθή ηειεθσλία θαη γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ζε
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 24.
6.2.6.2 Άξζξν 27 - Μεηαβαηηθά µέηξα
Σα θξάηε µέιε δηαηεξνχλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο δπλάµεη ηνπ εζληθνχ ηνπο
δηθαίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/19/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ
πξφζβαζε) θαη ζην άξζξν 16 ηεο νδεγίαο 2002/22/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή
ππεξεζία), µέρξηο φηνπ ε εζληθή θαλνληζηηθή αξρή θαζνξίζεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο,
ζχµθσλα µε ην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο νδεγίαο.

Οη θνξείο εθµεηάιιεπζεο

ζηαζεξψλ δεµφζησλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ, νη νπνίνη έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ εζληθή
θαλνληζηηθή ηνπο αξρή σο έρνληεο ζεµαληηθή ηζρχ ζηελ αγνξά παξνρήο ζηαζεξψλ
δεµφζησλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ, βάζεη ηνπ παξαξηήµαηνο Η, µέξνο 1
ηεο

νδεγίαο 97/33/ΔΚ

ή

ηεο

νδεγίαο 98/10/ΔΚ,

εμαθνινπζνχλ

λα

ζεσξνχληαη σο «θνηλνπνηεµέλνη θνξείο εθµεηάιιεπζεο», γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
θαλνληζµνχ

(ΔΚ)

αξηζ.

2887/2000, µέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο

αλάιπζεο ηεο αγνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16. ηε ζπλέρεηα, παχνπλ λα
ζεσξνχληαη σο «θνηλνπνηεµέλνη θνξείο εθµεηάιιεπζεο», γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
παξφληνο θαλνληζµνχ.
6.2.6.3 Άξζξν 28 - Μεηαθνξά ζην εζληθό δίθαην
1. Σα θξάηε µέιε ζεζπίδνπλ θαη δεµνζηεχνπλ ηηο αλαγθαίεο λνµνζεηηθέο,
θαλνληζηηθέο θαη

δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο γηα λα ζπµµνξθσζνχλ µε ηελ παξνχζα

νδεγία ην αξγφηεξν ζηηο 24 Ηνπιίνπ 2003. Δλεµεξψλνπλ αµέζσο ηελ Δπηηξνπή
ζρεηηθά. Σα θξάηε µέιε εθαξµφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο απφ ηηο 25 Ηνπιίνπ 2003.
2. Οη δηαηάμεηο απηέο, φηαλ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε µέιε, αλαθέξνληαη ζηελ
παξνχζα

νδεγία ή ζπλνδεχνληαη απφ παξφµνηα αλαθνξά θαηά ηελ επίζεµε

δεµνζίεπζή ηνπο. Οη ιεπηνµεξείο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαθνξά απηή θαζνξίδνληαη απφ
ηα θξάηε µέιε.
3. Σα θξάηε µέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείµελν ησλ δηαηάμεσλ
εζσηεξηθνχ

δηθαίνπ πνπ ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνµέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα

νδεγία θαζψο θαη νηαζδήπνηε µεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
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6.2.6.4 Άξζξν 29 - Έλαξμε ηζρύνο
Ζ παξνχζα νδεγία αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εµέξα ηεο δεµνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεµε
Δθεµεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
6.2.6.5 Άξζξν 30 - Απνδέθηεο
Ζ παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε µέιε.

6.2.7 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η - Καηάινγνο αγνξψλ πνπ ζα ζπµπεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή
ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά µε ζπλαθείο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 15
1. Αγνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 2002/22/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ θαζνιηθή
ππεξεζία). Άξζξν 16 — Αγνξέο πνπ νξίδνληαη βάζεη ηνπ πξνεγνχκελνπ
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ζηηο νπνίεο νη ππνρξεψζεηο ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ.
Παξνρή ζχλδεζεο θαη ρξήζε ησλ δεµφζησλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ ζε ζηαζεξέο
ζέζεηο. Παξνρή µηζζσµέλσλ γξαµµψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο.
2. Αγνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 2002/19/ΔΚ (νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε).
Άξζξν 7 — Αγνξέο πνπ νξίδνληαη βάζεη ηνπ πξνεγνχµελνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ
θαη ζηηο νπνίεο νη ππνρξεψζεηο ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ.
∆ηαζχλδεζε (νδεγία 97/33/ΔΚ)
Πξνέιεπζε θιήζεο ζην ζηαζεξφ δεµφζην ηειεθσληθφ δίθηπν
Απφιεμε θιήζεο ζην ζηαζεξφ δεµφζην ηειεθσληθφ δίθηπν
Τπεξεζίεο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεµφζην ηειεθσληθφ δίθηπν Πξνέιεπζε θιήζεο
ζε δεµφζηα θηλεηά ηειεθσληθά δίθηπα
Απφιεμε θιήζεο ζε δεµφζην θηλεηφ ηειεθσληθφ δίθηπν
∆ηαζχλδεζε µηζζσµέλσλ γξαµµψλ (δηαζχλδεζε ηµεµάησλ θπθισµάησλ)
∆ηθηπαθή πξφζβαζε θαη εηδηθή δηθηπαθή πξφζβαζε (νδεγία 97/33/ΔΚ, νδεγία
98/10/ΔΚ)

Πξφζβαζε

ζην

ζηαζεξφ

δεµφζην

ηειεθσληθφ

δίθηπν,

ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο απνδεζµνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ
Πξφζβαζε ζε δεµφζηα θηλεηά ηειεθσληθά δίθηπα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο
επηινγήο ηνπ θνξέα
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Υνλδξηθή παξνρή µηζζσµέλσλ γξαµµψλ (νδεγία 92/44/ΔΟΚ)
Υνλδξηθή παξνρή µηζζσµέλσλ γξαµµψλ ζε άιινπο πξνµεζεπηέο δηθηχσλ θαη
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
3. Αγνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζµφ (ΔΚ) αξηζ. 2887/2000 Τπεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη µέζσ αδεζµνπνίεησλ βξφρσλ (ζηξεπηφ δεχγνο µεηαιιηθψλ αγσγψλ)
4.Πξφζζεηεο αγνξέο
Ζ εζληθή αγνξά γηα δηεζλείο ππεξεζίεο πεξηαγσγήο ζε δεµφζηα δίθηπα θηλεηήο
ηειεθσλίαο.
6.2.8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II - Κξηηήξηα πξνο ρξήζε απφ ηηο εζληθέο θαλνληζηηθέο αξρέο
θαηά ηελ εθηίµεζε ηεο θνηλήο δεζπφδνπζαο ζέζεο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 14
παξάγξαθνο 2 δεχηεξν εδάθην
∆χν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη σο επξηζθφµελεο ζε θνηλή δεζπφδνπζα ζέζε,
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 14, εάλ, αθφµε θαη αλ δελ ππάξρνπλ δηαξζξσηηθνί ή άιινη
δεζµνί

µεηαμχ ηνπο, ιεηηνπξγνχλ ζε µηα αγνξά, ε δνµή ηεο νπνίαο ζεσξείηαη φηη

πξνζθέξεηαη γηα

ζπληνληζµέλεο ελέξγεηεο. Με ηελ επηθχιαμε ηεο λνµνινγίαο ηνπ

∆ηθαζηεξίνπ ζρεηηθά µε ηελ θνηλή δεζπφδνπζα ζέζε, εθηηµάηαη φηη ζπληξέρεη ηέηνηα
πεξίπησζε, εάλ ε αγνξά πιεξνί νξηζµέλα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά, ηδίσο φζνλ
αθνξά

ηε

ζπγθέληξσζε

ηεο

αγνξάο,

ηε

δηαθάλεηα θαη νηνδήπνηε άιιν απφ ηα

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ:
—

ψξηµε αγνξά

—

ζηαζηµφηεηα ή µηθξή αχμεζε ηεο δήηεζεο

—

ραµειή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο

—

νµνηνγελέο πξντφλ

—

παξφµνηεο δνµέο θφζηνπο

—

παξφµνηα µεξίδηα αγνξάο

—

έιιεηςε ηερληθήο θαηλνηνµίαο, ψξηµε ηερλνινγία

—

απνπζία πιενλάδνληνο δπλαµηθνχ

—

πςεινί θξαγµνί ζηελ είζνδν

—

έιιεηςε αληηζηαζµηζηηθήο αγνξαζηηθήο ηζρχνο

—

έιιεηςε δπλεηηθνχ αληαγσληζµνχ
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—

δηάθνξα είδε άηππσλ ή άιισλ δεζµψλ µεηαμχ ησλ ελδηαθεξνµέλσλ επηρεηξήζεσλ

—

αληαπνδνηηθνί µεραληζµνί

—

έιιεηςε ή πεξηνξηζµέλν πεδίν αληαγσληζµνχ σο πξνο ηηο ηηµέο

Ο αλσηέξσ θαηάινγνο δελ είλαη εμαληιεηηθφο θαη ηα θξηηήξηα δελ είλαη ζσξεπηηθά. Ο
θαηάινγνο πξνηίζεηαη µάιινλ λα παξνπζηάζεη απιψο ηα είδε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα ηε ζηήξημε ησλ ηζρπξηζµψλ πεξί χπαξμεο θνηλήο
δεζπφδνπζαο ζέζεο. [76]

6.3 πκπεξάζκαηα
πσο θαίλεηαη απφ ηνπο παξαπάλσ λφκνπο πνπ κειεηήζεθαλ, ε Δπξσπατθή
λνκνζεζία φρη απιά επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηεο πξναλαθεξζήζαο πιαηθφξκαο αιιά
ππνρξεψλεη ηα θξάηε – κέιε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ηηο φπνηεο δεκφζηεο
ππεξεζίεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη νη δηάθνξνη θξαηηθνί κεραληζκνί λα έηλαη ζε
ζέζε λα δηαιεηηνπξγνχλ.
πλεπψο, ην εγρείξεκα ηεο δεκηνπξγίαο κίαο ζπλεξγαηηθήο πιαηθφξκαο ε νπνία ζα
απνζθνπεί ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα είλαη
εθηθηφ.
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7. Σπκπεξάζκαηα
7.1 Οη αλάγθεο ησλ ΜΜΔ
Απφ ηελ εθηελή κειέηε πνπ έγηλε ζην θεθάιαην 3 γηα ηηο αλάγθεο ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ πξνθχπηεη πσο, ζα ρξεηαζηνχλ αξθεηέο αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο πνπ
αθνινπζνχληαη γηα ηηο δηεξγαζίεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε.
Απφ ηε ζχγθξηζε πνπ έγηλε κεηαμχ ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο, ελφο πηζαλνχ
πξσηνθφιινπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο θάπνηαο πιαηθφξκαο
ζπλεξγαζίαο πνπ ζα παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ, πξνέθπςε πσο ε ηξίηε ιχζε είλαη πην ζπκθέξνπζα.
Γηα ην ζθνπφ απηφ αθνινχζεζε κία αλάιπζε ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ ζην ζχγρξνλν
ινγηζκηθφ ζαλ ππεξεζία, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο αθνινπζνχλ ζηελ παξαθάησ
ελφηεηα.

7.2 Σα ηερλνινγηθά ζπκπεξάζκαηα
Απφ ηε κειέηε ησλ θεθαιαίσλ 2 θαη 4 πξνθχπηνπλ θάπνηα πνιχ ελδηαθέξνληα
απνηειέζκαηα γηα ηε δεκηνπξγία κίαο ζπλεξγαηηθήο πιαηθφξκαο ε νπνία ζα έρεη
ζηφρν ηελ απινπζηεπκέλε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηξφπν SaaS.
Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε κειέηε ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ πξφζθαηα νινθιεξσζεί είηε
αθφκε ηξέρνπλ ζηελ Δπξψπε θαη αθνξνχλ ηελ επηρεηξεζηαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα
πξνθχπηεη πσο απηφ ηνλ θαηξφ θαίλεηαη λα ππάξρεη κία κεγάιε δξαζηεξηφηεηα ζηελ
έξεπλα γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Παξαηεξείηαη εχθνια
πσο ε ηάζε ηεο Δπξψπεο είλαη ε δεκηνπξγία θάπνηαο πιαηθφξκαο ε νπνία ζα
βαζίδεηαη ζε λένπ ηχπνπ αξρηηεθηνληθέο θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα θάζε ΜΜΔ αιιά θαη ζα κπνξεί λα
δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ΜΜΔ θαη ηνπο θνξείο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζε ζέζε λα δνχκε αλ κία ηέηνηα πιαηθφξκα ζα κπνξνχζε
ηερλνινγηθά λα δεκηνπξγεζεί, ζην θεθάιαην 4 κειεηήζεθαλ φιεο νη ππάξρνπζεο
ηερλνινγίεο ζην ρψξν απηφ.
Σειηθά πξνθχπηεη πσο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ εθηθηφ δεκηνπξγψληαο κία ζπλεξγαηηθή
πιαηθφξκα ε νπνία ζα πεξηέρεη κεκνλνκέλεο ππεξεζίεο ζηηο επηρεηξήζεηο
ζηνρεπκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπο. Οη ππεξεζίεο απηέο ζα πξνζθέξνληαη σο ινγηζκηθφ
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θαη νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα ηηο αγνξάδνπλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ
κεκνλνκέλα ή θαη ηαπηφρξνλα.
Δθφζνλ ηερλνινγηθά θαίλεηαη λα είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία κίαο ηέηνηαο πιαηθφξκαο,
ε κειέηε ζπλερίζηεθε θαη ζε λνκηθφ επίπεδν. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο απηήο
παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην 7.3.

7.3 πκπεξάζκαηα απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζε
Διιάδα θαη ΔΔ
Πξνθεηκέλνπ λα δνχκε αλ είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο, ηελ νπνία
αλαθέξακε παξαπάλσ, δηεξεπλήζεθε ην ππνθείκελν Καλνληζηηθφ Πιαίζην ζηελ
Διιάδα (θεθάιαην 5) θαη ζηελ Δπξψπε (Κεθάιαην 6). Γηα ην ιφγν απηφ κειεηήζεθαλ
νη παξαθάησ λφκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη θνηλνηηθέο νδεγίεο:


Νφκνο 2672/1998 Άξζξν 14: Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθά κέζα
(ηειενκνηνηππία – ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν)
 Νφκνο 3979/2011: Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο
 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001: Πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 99/93/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ
πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο
 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 39/2001: Καζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο
ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ
ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηηο Οδεγίεο 98/34/ΔΚ θαη 98/48/ΔΚ
 Οδεγία 2002/19/ΔΚ: ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο, θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο
(νδεγία γηα ηελ πξφζβαζε)
 Οδεγία 2002/21 ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη πσο επηηξέπεηαη ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε πνιιψλ
εγγξάθσλ φπσο Γλσκνδνηήζεηο, Δξσηήκαηα, Αηηήζεηο, Απαληήζεηο, Δγθπθιίνπο,
Οδεγίεο,

Δθζέζεηο,

Μειέηεο,

Πξαθηηθά,

ηαηηζηηθά

ζηνηρεία,

Τπεξεζηαθά

ζεκεηψκαηα, Έγγξαθεο εηζεγήζεηο αιιά θπζηθά εμαηξνχληαη ηα απφξξεηα έγγξαθα
θαη ηα έγγξαθα κε επαίζζεηα δεδνκέλα. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη πσο απφ ηελ ςήθηζε
ηνπ Ν.3979/2011 επηηξέπνληαη νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη πσο παξφιν πνπ
απαγνξεχεηαη ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο
πξφζιεςεο, απηφ αλαηξείηαη φηαλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ πξνθήξπμε.
Αθφκε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ν λφκνο 3979/2011 έθεξε πνιιέο
αιιαγέο ηφζν ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο.
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Δλζαξξχλεηαη ν εθ λένπ ζρεδηαζκφο φισλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ψζηε λα γίλεηαη
ε παξνρή ππεξεζηψλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο.
Σέινο, ε ειιεληθή λνκνζεζία ζέηεη ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή σο νκφηηκε ηεο
ηδηφρεηξεο.
ζν αθνξά ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο πνπ κειεηήζεθαλ, θαίλεηαη πσο φρη απιά
θαιχπηεηαη πιήξσο λνκηθά ε δεκηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ
αιιά θαίλεηαη λα γίλεηαη ππνρξεσηηθή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηεο φηαλ πξφθεηηαη λα
πξνζθέξεη ππεξεζίεο απφ Γεκφζηνπο Φνξείο.

7.4 Μειινληηθή Έξεπλα
Δθφζνλ έγηλε ε λνκηθή θαη ε ηερλνινγηθή αλάιπζε θαη γλσξίδνπκε πσο είλαη εθηθηή
ε δεκηνπξγία κίαο ζπλεξγαηηθήο πιαηθφξκαο ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη
ειεθηξνληθά ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ην πξψην βήκα πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη
είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ νη
επηρεηξήζεηο.
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο παξαπάλσ παξαδνρήο, είλαη ε απφθαζε γηα ην αλ ε
έξεπλα ζα πξέπεη λα γίλεη απφ θάπνην Παλεπηζηήκην, Γεκφζην Φνξέα ή επηρείξεζε. Ζ
κέρξη ηψξα εκπεηξία δείρλεη πσο κφλν ηα έξγα πνπ αλαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο
έρνπλ ζηαζεξή πνξεία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, γηαηί ζηελ Διιάδα ηνπ 2012 ην θξάηνο
δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο θαη πφζν κάιινλ κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο λα ρξεκαηνδνηεί ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ πξνψζεζήηεο
ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο.
Έηζη ηειηθά θαηαιήγνπκε πσο θαιφ ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε παξνχζα έξεπλα ζε
θάπνην έξγν πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαη απφ επηρεηξήζεηο, θαη ζηφρν ηνπ ζα έρεη
λα ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί κία πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο ε νπνία ζα παξέρεη
ππεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα πξνζθέξνληαη είηε απφ άιιεο επηρεηξήζεηο
είηε απφ Γεκφζηνπο Φνξείο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.
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Φπζηθά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο ζα πξέπεη λα δνζεί
έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο φκσο λα μερλάκε ηνπο ηερλνινγηθνχο
θαη λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο.
Σειηθά ε πιαηθφξκα ζα έρεη ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:

Τπεξεζίεο
Γηαθήκηζεο

Τπεξεζίεο
Δκπνξίαο

ρξήζηεο- απνδέθηεο

Τπεξεζίεο
Βαζηθψλ
Γηεξγαζηψλ
επηρείξεζεο

Λνηπέο
ππεξεζίεο

Τπεξεζίεο
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
&Γηνίθεζεο

ρξήζηεο- απνζηνιέαο
Τπεξεζίεο
Παξαγσγήο

Δηθφλα 7.4.
πσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 7.4.1 ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα επηιέγεη φπνηα
ππεξεζία ρξεηάδεηαη θαη ε αξκφδηα ππεξεζία/επηρείξεζε ζα ηνπ ηελ παξέρεη κέζσ
ηεο πιαηθφξκαο.
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86. http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-WAP-WML.html
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9. Οξηζκνί
Γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο έξεπλαο πνπ έρεη πξνεγεζεί, επηβάιιεηαη λα δνζνχλ νη
νξηζκνί απφ έλλνηεο πνπ είλαη άγλσζηεο ζε θάπνηνπο πηζαλνχο αλαγλψζηεο.

9.1 web services
Σα web services είλαη κία ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα επηθνηλσλνχλ
κεηαμχ ηνπο αλεμαξηήησο πιαηθφξκαο θαη γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. Έλα web
service είλαη κία δηεπαθή ινγηζκηθνχ (software interface) πνπ πεξηγξάθεη κηα
ζπιινγή απφ ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ απφ ην δίθηπν κέζσ
πξφηππσλ κελπκάησλ XML. Υξεζηκνπνηεί πξφηππα βαζηζκέλα ζηε γιψζζα XML
γηα λα πεξηγξάςεη κία ιεηηνπξγία (operation) πξνο εθηέιεζε θαη ηα δεδνκέλα πξνο
αληαιιαγή κε θάπνηα άιιε εθαξκνγή. Μηα νκάδα απφ web services νη νπνίεο
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαζνξίδεη κία εθαξκνγή web services. [77]

9.2 Διεχζεξν ινγηζκηθφ
Σν ειεχζεξν ινγηζκηθφ φπσο νξίδεηαη απφ ην Ίδξπκα Διεπζέξνπ Λνγηζκηθνχ (Free
Software Foundation), είλαη ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, αληηγξαθεί,
κειεηεζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη αλαδηαλεκεζεί ρσξίο πεξηνξηζκφ. Ζ ειεπζεξία απφ
ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ ηδέα ηνπ "ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ",
έηζη ψζηε ην αληίζεην ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ είλαη ην ηδηφθηεην ινγηζκηθφ, θαη
φρη ην ινγηζκηθφ πνπ πσιείηαη γηα θέξδνο, φπσο ην εκπνξηθφ ινγηζκηθφ. Σν ειεχζεξν
ινγηζκηθφ νξηζκέλεο θνξέο αλαθέξεηαη θαη ζαλ αλνηρηφ ινγηζκηθφ ή ινγηζκηθφ
αλνηρηνχ θψδηθα αιιά νη δχν έλλνηεο δελ είλαη ηαπηφζεκεο. χκθσλα κε ηνλ Richard
Stallman δελ είλαη θάζε ινγηζκηθφ ειεχζεξν κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη αλνηρηνχ
θψδηθα.
ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950, ηνπ 1960, θαη ηνπ 1970, ήηαλ θπζηνινγηθφ γηα ηνπο ρξήζηεο
ησλ ππνινγηζηψλ λα έρνπλ ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζπλδένληαη κε ην
ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Σν Λνγηζκηθφ κνηξάδνληαλ επξέσο απφ ηα άηνκα πνπ
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο ππνινγηζηέο θαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ ηερληθνχ
εμνπιηζκνχ πνπ θαισζφξηδαλ ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη έγξαθαλ ινγηζκηθφ πνπ
έθαλε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ρξήζηκν. Οξγαλψζεηο απφ ρξήζηεο θαη πξνκεζεπηέο, γηα
παξάδεηγκα, ε SHARE, ζρεκαηίζηεθαλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγή ηνπ
ινγηζκηθνχ. ηα ηέιε φκσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε εηθφλα άιιαμε: ηα θφζηε ηνπ
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ινγηζκηθνχ αλέβαηλαλ δξακαηηθά, θαη κηα αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ
αληαγσλίδνληαλ κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ ζπζθεπαζκέλα πξντφληα
ινγηζκηθνχ (δσξεάλ απφ ηελ άπνςε φηη ην θφζηνο πεξηιακβάλνληαλ ζην θφζηνο ηνπ
εμνπιηζκνχ), κηζζσκέλεο κεραλέο απαηηνχζαλ ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ ελψ δελ
παξείραλ θαλέλα έζνδν γηα ην ινγηζκηθφ, θαη κεξηθνί πειάηεο πνπ είραλ ηελ
δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο δελ ήζειαλ ηα θφζηε ηνπ
ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ λα έξρνληαη σο εληαία δέζκε κε ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ
εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ. ηελ απφθαζε Ζλσκέλεο Πνιηηείεο vs. IBM, πνπ
αξρεηνζεηήζεθε ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ, 1969, ε θπβέξλεζε θαηεγφξεζε ηελ εηαηξεία φηη
ην "ινγηζκηθφ ζε παθέην" ήηαλ ελαληίνλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Κη ελψ θάπνηα ινγηζκηθά
ζα κπνξνχζαλ πάληα λα είλαη ειεχζεξα, παξάιιεια δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα
παξαρζεί έλα δηαξθψο απμαλφκελν ζε πνζφηεηα ινγηζκηθφ πνπ ήηαλ κφλνλ πξνο
πψιεζε. ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη λσξίο ηνπ 1980, ε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ
άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθά κέηξα (ηέηνηα φπσο ηελ δηαλνκή κφλνλ δπαδηθψλ
αληηγξάθσλ απφ ηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ) γηα λα απνηξέςνπλ ηνπο ρξήζηεο απφ
ηελ κειέηε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν 1980 νη λνκνζεζία γηα πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία επεθηάζεθε θαη ζηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ.
Σν 1983, Ρίηζαξλη ηφιικαλ, γηα πνιιά ρξφληα κέινο ηεο θνηλφηεηαο ησλ ράθεξ ζην
Δξγαζηήξην Σερλεηήο Ννεκνζχλεο ηνπ MIT, αλαθνίλσζε ην GNU Project, ιέγνληαο
φηη είρε απνγνεηεπζεί κε ηα απνηειέζκαηα ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηεο
βηνκεραλίαο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα
ην GNU άξρηζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1984, θαη ην Ίδξπκα Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ (FSF)
ηδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1985. Απηφο αλέπηπμε έλα νξηζκφ γηα ην ειεχζεξν
ινγηζκηθφ θαη ηελ έλλνηα ηνπ "copyleft", ζρεδηαζκέλε εηδηθά γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ
ειεπζεξία ηνπ ινγηζκηθνχ γηα φινπο.
Ζ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ κεγάιεο
εηαηξείεο φπσο ε IBM, ε Red Hat, θαη ε Sun Microsystems. Πνιιέο εηαηξίεο πνπ ε
θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο δελ είλαη ζηνλ ηνκέα IT επηιέγνπλ ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ
γηα ηελ Γηαδηθηπαθή ηνπο πιεξνθνξία θαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ πσιήζεσλ, ιφγσ ηνπ
ρακειφηεξνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ επέλδπζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδνπλ
ειεχζεξα ηα παθέηα εθαξκνγψλ ηνπ. Δπίζεο, κεξηθέο βηνκεραλίεο (φρη ινγηζκηθνχ)
αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο παξφκνηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ γηα ηηο έξεπλέο ηνπο θαη ηελ αλαπηπμηαθή
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δηαδηθαζία. Οη επηζηήκνλεο, γηα παξάδεηγκα, αλαδεηνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν αλνηρηέο
δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο, θαη ζε εμνπιηζκφ φπσο ηα κηθξνηζίπ αξρίδνπλ λα
αλαπηχζζνληαη κε εμεηδηθεχζεηο φξσλ πνπ δεκνζηεχνληαη θάησ απφ άδεηεο copyleft
(δείηε ην εγρείξεκα OpenCores, γηα παξάδεηγκα). Σα Creative Commons θαη ην free
culture movement έρνπλ επίζεο επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην θίλεκα ηνπ
ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ.
Σν FSF ζπζηήλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο "ειεχζεξν ινγηζκηθφ" πεξηζζφηεξν παξά
"ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα" επεηδή, απηνί δηαθεξχζζνπλ ζε έλα έγγξαθν γηα ηελ
θηινζνθία ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ, φηη απηφο ν ηειεπηαίνο φξνο θαη ε ζρεηηθή
θακπάληα πξνψζεζεο εζηηάδεη ζηα ηερληθά ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ,
απνθεχγνληαο ηα ζέκαηα ηεο ειεπζεξίαο ησλ ρξεζηψλ. Ζ ιέμε "libre"
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα απνθεχγεηαη ε ακθηζεκία ηεο ιέμεο "ειεπζεξία" ζηελ
Αγγιηθή γιψζζα.
Δλ γέλεη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ε
ειεχζεξε αληηγξαθή, δηαλνκή θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ δελ επηηξέπεηαη. Γηα
ην ιφγν απηφ, νη εθδφζεηο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ θάλνπλ ρξήζε εηδηθήο άδεηαο (free
software licence) ζχκθσλα κε ηελ νπνία, παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα αληηγξαθήο,
ηξνπνπνίεζεο θαη αλαδηαλνκήο ηνπ ινγηζκηθνχ, ζηνπο ρξήζηεο.
χκθσλα κε ην Ίδξπκα Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ, νη άδεηεο ρξήζεο ειεχζεξνπ
ινγηζκηθνχ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ειεπζεξίεο:


Διεπζεξία 0: Διεπζεξία ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα νπνηνλδήπνηε
ζθνπφ.



Διεπζεξία 1: Διεπζεξία κειέηεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.



Διεπζεξία 2: Διεπζεξία αληηγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.



Διεπζεξία 3: Διεπζεξία βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επαλέθδνζεο
ηνπ, πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ.

Οη ειεπζεξίεο 1 θαη 3 πξνυπνζέηνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηνλ πεγαίν θψδηθα
ηνπ ινγηζκηθνχ. [78]

9.3 Αγλσζηηθηζκφο
Αγλσζηηθηζκόο νλνκάδεηαη ε θηινζνθηθή ζεψξεζε φηη ε αιήζεηα νξηζκέλσλ
ηζρπξηζκψλ, ζπγθεθξηκέλα νη ζενινγηθνί ηζρπξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ χπαξμε ηνπ
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Θενχ, ησλ ζεψλ ή ζενηήησλ, είλαη είηε πξνο ην παξφλ άγλσζηε είηε εγγελψο
απξφζηηε.
Ο φξνο απηφο, θαζψο θαη ν ζρεηηθφο φξνο αγλσζηηθηζηήο πιάζηεθαλ απφ ηνλ
Thomas Henry Huxley ζηα 1869 θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα λα πεξηγξάςνπλ
εθείλνπο πνπ πηνζεηνχλ κηα ζθεπηηθηζηηθή ή δηπισκαηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε ηελ
χπαξμε ζενηήησλ θαζψο θαη κε άιια δεηήκαηα ηεο Θξεζθείαο. Ζ ιέμε
αγλσζηηθηζηήο πξνέξρεηαη απφ ην ζηεξεηηθφ α θαη ηε γλψζε. Ο Αγλσζηηθηζκφο δελ
ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε ζεψξεζε πνπ αληηκάρεηαη εηδηθά ην δφγκα ηεο Γλψζεο
θαη ηνλ Γλσζηηθηζκφ — απηέο είλαη ζξεζθεπηηθέο έλλνηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη ελ
γέλεη κε ηνλ αγλσζηηθηζκφ. [79]

9.4 Γελεηηθνί Αιγφξηζκνη (GA)
Οη γελεηηθνί αιγφξηζκνη (genetic algorithms) αλήθνπλ ζηε πεξηνρή ηνπ εμειηθηηθνχ
ππνινγηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμειηθηηθψλ αιγνξίζκσλ (evolutionary
algorithms) φπνπ αλήθνπλ θαη νη κέζνδνη ηνπ γελεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (genetic
programming), ηνπ εμειηθηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (evolutionary programming) θαη
ηεο εμειηθηηθήο ζηξαηεγηθήο (evolutionary strategy) (Bäck, 1996). Υξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα
ζηελ επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο, ρσξίο ηε ρξήζε ησλ
παξαγψγσλ ζπλάξηεζεο.

Δλαιιαθηηθά,

νδεγνχλ ζηε βέιηηζηε ιχζε ελφο

πξνβιήκαηνο ππαθνχνληαο ζηελ αξρή ηεο θπζηθήο επηινγήο ηνπ ∆αξβίλνπ ζχκθσλα
µε ηελ νπνία επηβηψλεη ν ηζρπξφηεξνο. [80]

9.5 UBL
Ζ Παγθφζκηα Δπηρεηξεκαηηθή Γιψζζα – Universal Business Language (UBL) ηνπ
OASIS (www.oasisopen.org/committees/ubl/) είλαη ην πξντφλ κηαο δηεζλνχο
πξνζπάζεηαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ειεχζεξεο βηβιηνζήθεο απφ ηππνπνηεκέλα
ειεθηξνληθά επηρεηξεκαηηθά έγγξαθα ζε XML φπσο εληνιέο αγνξάο θαη ηηκνιφγηα. Ζ
UBL αλαπηχζζεηαη απφ κηα αλνηθηή θαη ππεχζπλε Σερληθή Δπηηξνπή ηνπ OASIS κε
ζπκκεηνρέο απφ έλα επξχ θάζκα νξγαληζκψλ ηππνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ
βηνκεραληθψλ δεδνκέλσλ. Δίλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί απεπζείαο
ζε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, λνκηθέο, ειεγθηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο,
εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε γηα επαλαδφκεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ππάξρνπζεο αιπζίδεο

256

Παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο: Αλάιπζε Σερλνινγηθνχ Δπηπέδνπ θαη Καλνληζηηθνχ
Πιαηζίνπ ζε Διιάδα θαη ΔΔ

εθνδηαζκνχ κε βάζε κε ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη παξέρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα
ζεκείν εηζαγσγήο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο
[UBL2004]. Ζ UBL είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα παξέρεη κία παγθφζκηα θαηαλνεηή θαη
απνδεθηή ζχληαμε γηα λνκηθψο δεζκεπηηθά επηρεηξεκαηηθά έγγξαθα θαη γηα λα
ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα πξφηππν επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην φπσο ην ISO 15000
(ebXML) γηα λα παξέρεη κηα πιήξε, ηππνπνηεκέλε ππνδνκή πνπ κπνξεί λα επεθηείλεη
ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ππαξρφλησλ EDI ζπζηεκάησλ ζε επηρεηξήζεηο φισλ ησλ
κεγεζψλ. Ζ UBL είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκε ζε φινπο ρσξίο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ή
ρξεκαηηθφ αληίηηκν γηα ην δηθαηψκαηα ρξήζεο.
Σα ζρήκαηα ηεο UBL είλαη αξζξσηά, επαλαρξεζηκνπνηήζηκα θαη επεθηάζηκα.
ρεδηαζκέλε σο κηα πινπνίεζε ηνπ Core Components Technical Specification 2.01
ηεο ebXML [CCTS2003], ε Βηβιηνζήθε ηεο UBL είλαη βαζηζκέλε ζην ελλνηνινγηθφ
κνληέιν πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη γλσζηά σο Δπηρεηξεκαηηθέο
Πιεξνθνξηαθέο Οληφηεηεο – Business Information Entities (BIEs). Σα ζηνηρεία απηά
δνκνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεκαηηθά κνληέια φπσο ε Δληνιή θαη ε
Σηκνιφγεζε. Σα κνληέια απηά ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη αθνινπζψληαο ηνπο
θαλφλεο πνπ νξίδνληαη ζην UBL Naming and Design Rules [UBL2004] ζε W3C XSD
ζρήκαηα ζχληαμεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία ηχπσλ εγγξάθσλ
βαζηζκέλσλ ζηε UBL πέξα απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο, θαη
ζπγθεθξηκέλα απηψλ ηνπ βαζηθνχ θχθινπ απφ ηελ εληνιή αγνξάο σο ηελ ηηκνιφγεζε.
[81]

9.6 XRI Data Interchange (XDI)
Σν XDI είλαη έλα αλεξρφκελν δνκεκέλν πξσηφθνιιν θνηλήο ρξήζεο δεδνκέλσλ απφ
ηελ OASIS βαζηζκέλν ζην δνκεκέλν πξφηππν ραξαθηήξσλ XRI. Ζ αλάπηπμε ηνπ
μεθίλεζε ην 2004 απφ πνιιά απφ ηα πξφζσπα θαη ηηο εηαηξείεο πνπ δνχιεπαλ κε ην
XRI.[82]

9.7 Αλεπίζεκνο ηδηψηεο
Ο αγγιηθφο φξνο είλαη business angel. Ο επίζεκνο νξηζκφο αλαθέξεη φηη business
angel κπνξεί λα νλνκαζηεί ν "αλεπίζεκνο ηδηψηεο", κε επηηπρεκέλν παξειζφλ σο
επηρεηξεκαηίαο ή ζηέιερνο επηρείξεζεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ θεθηεκέλε εκπεηξία ζε
start - ups, απφ γλψζε ηεο αγνξάο θαη δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα
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κνηξαζηεί, επηδηψθνληαο βηψζηκεο επηρεηξεζηαθέο ελέξγεηεο θαη λέεο εκπεηξίεο. Έρεη
ηε δηάζεζε λα επελδχζεη ζε λέα θεθάιαηα κε ζηφρν ην θέξδνο. Σα βαζηθά ζηνηρεία
πνπ ζπλνςίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο business angel είλαη ε ππάξρνπζα εκπεηξία
ηνπ, ε δηάζεζε θεθαιαίνπ ζε θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη ην επηρεηξεκαηηθφ
ελδηαθέξνλ γηα ην κέιινλ. θνπφο ησλ Business Angel Networks είλαη ε δηαδηθαζία
ηνπ 'matching'. Δπηδηψθνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ business angels θαη ζπγρξφλσο ηελ
πξνζέιθπζε ησλ ππνςήθησλ επελδπηψλ κε ζθνπφ ηε κεηαμχ ηνπο επαθή. Οη
επελδπηηθέο επηινγέο ελφο business angel ηνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζεη ηελ
ηερλνγλσζία ηνπ θαζψο θαη λα εκπιαθεί δπλακηθά ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο ηεο λέαο
επηρείξεζεο. [83]

9.8 Internet of Things
Σν Internet of Things αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα πνπ αλαγλσξίδνληαη κνλαδηθά θαη
νη εηθνληθέο ηνπο αλαπαξαζηαζεηο έρνπλ δνκή φκνηα κε απηή ηνπ Internet. Ο φξνο
Internet of Things ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ Kevin Ashton ην 1999 ελψ
έγηλε γλσζηή απφ ην θέληξν Auto-ID. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην Internet of
Things, ζπρλά ζεσξείεηαη ε ρξήζε ηερλνινγίαο RFID. [84]

9.9 Six Sigma
To Six Sigma είλαη κία ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αξρηθά
αλαπηχρζεθε απφ ηε Motorola ζηηο ΖΠΑ ην 1986. Έγηλε γλσζηφ απφ ηνλ Jack Welch
φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ General Electric ην 1995, ελψ ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη
επξέσο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο.
Σν Six Sigma επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
δηαδηθαζίαο κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ αηηίσλ ησλ ειαηησκάησλ (ιαζψλ)
θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο
δηαδηθαζίεο. Υξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, θαη δεκηνπξγεί κηα εηδηθή ππνδνκή
ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ("καχξεο δψλεο", "πξάζηλσλ δσλψλ", θιπ.) νη
νπνίνη είλαη εκπεηξνγλψκνλεο ζε απηέο ηηο κεζφδνπο. [85]

258

