
 

 

Κ.∆.Π.245/2006 
5 Ιουνίου 2006 

Εφ. ∆ηµοκρ. 4111 
 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

 

∆ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 20 και 152 του Νόµου  
 

Ν.112(1)/2004 
 

Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας 
τις εξουσίες που του παρέχει τα άρθρα 20 και 152 του περί Ρυθµίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2004 εκδίδει 
το ακόλουθο ∆ιάταγµα: 

  
 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Συνοπτικός τίτλος 
Κ.∆.Π.147/2005 

1. Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Τροποποίησης του Περί 
Καθορισµού των ∆ιαδικασιών Ορισµού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών ∆ιατάγµατος, ∆ιάταγµα του 2006. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 22(1). 
 
 

2. Το άρθρο 22(1), που αφορά τη διαδικασία διεξαγωγής δηµόσιων διαβουλεύσεων 
τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
«Ο Επίτροπος δηµοσιεύει το Προσχέδιο  Μέτρων, το οποίο αναφέρεται στο Άρθρο 
21 του παρόντος ∆ιατάγµατος, και το υποβάλλει, µεταξύ άλλων, σε δηµόσια 
διαβούλευση προκειµένου να δώσει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόµενα µέρη να 
υποβάλλουν τα σχόλια και τις απόψεις τους επί του προτεινόµενου ορισµού της 
σχετικής αγοράς και της ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισµού στην αγορά 
αυτή. Ο Επίτροπος κάθε φορά ορίζει κατά την κρίση του, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες συνθήκες, τις ανάγκες της αγοράς, την πολυπλοκότητα και τη καινοτοµία 
του αντικειµένου, τη χρονική διάρκεια εντός της οποίας οι ενδιαφερόµενοι 
οφείλουν να απαντήσουν στις εν λόγω δηµόσιες διαβουλεύσεις. Η χρονική διάρκεια 
εντός της οποίας οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν σχόλια και απόψεις επί 
του αντικειµένου των ∆ηµοσίων ∆ιαβουλεύσεων δεν θα είναι µικρότερη από δύο 
(2) µήνες, εκτός εάν ο Επίτροπος µε αιτιολογηµένη απόφασή του, λαµβάνοντας 
υπόψη τους προαναφερθέντες λόγους, ορίσει  άλλη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, η 
χρονική διάρκεια δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός (1) µηνός.» 

  
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ –ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Έναρξη Ισχύος 3. Το παρόν ∆ιάταγµα τίθεται σε ισχύ από την δηµοσίευση του στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 
 
Μετά τη διεξαγωγή ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης κατά την περίοδο µεταξύ 10 Μαΐου 2006 και 25 
Μαΐου 2006 και αφού αξιολόγησε τα σχόλια των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε 
εισήγηση του Επιτρόπου για τροποποίηση του ∆ιατάγµατος περί Καθορισµού των ∆ιαδικασιών 
Ορισµού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 2005, Κ.∆.Π.147/2005, 
αναφορικά µε την µείωση του χρόνου διεξαγωγής της δηµόσιας διαβούλευσης, ο Επίτροπος 
αποφασίζει όπως η προταθείσα τροποποίηση δεν λάβει χώρα στη µορφή που κατατέθηκε. 
 
Αντ’ αυτής ο Επίτροπος εισάγει κείµενο µε το οποίο διατηρεί την εξουσία να ορίζει κατά την 
κρίση του µικρότερο χρονικό διάστηµα, το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να είναι 
µικρότερο του ενός (1) µηνός, για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαβουλεύσεων στα πλαίσια της 
δραστηριότητας ανάλυσης αγορών, µε αιτιολογηµένη απόφαση του. 
 
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στον Επίτροπο από το ίδιο το κείµενο των Κατευθυντήριων 
Γραµµών της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής ισχύος 
στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών  ρυθµίσεων για τα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/03), όπου αναφέρεται ότι (Μέρος 6, Παρ. 
145):  
 
Η διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα πρέπει να είναι λογική µε γνώµονα τα ακόλουθα: 

• δεν θα πρέπει να καθυστερεί υπερβολικά µε κίνδυνο να επηρεάζει την ανάπτυξη της 
αγοράς 

• περίοδος 2 µηνών κρίνεται ικανοποιητική εκ µέρους της ΕΕ 
• η περίοδος δυνατό να είναι διαφορετική (από τους 2 µήνες) εφόσον κάτι τέτοιο 

δικαιολογείται. 
 
Ως εκ των άνω ο Επίτροπος θεωρεί ότι η πρόνοια της Παρ. 145 της Σύστασης αναφορικά µε 
την ανάγκη όπως µη καθυστερεί η επιβολή ρυθµιστικών µέτρων εάν κάτι τέτοιο επηρεάζει την 
ανάπτυξη της αγοράς, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να επιτρέπει στις περιπτώσεις που ο 
Επίτροπος το αιτιολογεί, µείωση της περιόδου ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, στον ένα (1) µήνα. 
 
 
 


