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      ΝΟΜΟΧΔΓΙΟ 

Αδεηνδόηεζε δηαζηεκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ – Καηαρώξεζε δηαζηεκηθώλ αληηθεηκέλσλ – Ίδξπζε 

ειιεληθήο δηαζηεκηθήο εηαηξείαο 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Αδεηνδόηεζε δηαζηεκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηαρώξεζε δηαζηεκηθώλ αληηθεηκέλσλ  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν - Πεδίν Δθαξκνγήο 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ξπζκίδνπλ: 

(i) ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο, ηελ επζχλε γηα δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

δηαζηεκηθά αληηθείκελα, θαζψο θαη ηελ επνπηεία ησλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

(ii) ηελ ηήξεζε Δζληθνχ Μεηξψνπ/Αξρείνπ γηα ηελ θαηαγξαθή δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη ζε δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο:  

(i) πνπ αζθνχληαη εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, 

(ii) πνπ αζθνχληαη εθηφο ειιεληθήο Δπηθξάηεηαο, εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη εγθαηαζηάζεηο, πξνζσπηθφ ή 

θηλεηή-αθίλεηε πεξηνπζία πνπ αλήθνπλ ζην ειιεληθφ Γεκφζην ή πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ, 

(iii) αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο, εθφζνλ δηεμάγνληαη απφ θπζηθά πξφζσπα Διιεληθήο ππεθνφηεηαο ή 

λνκηθά πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα θαη εάλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ δηεζλή Σπκθσλία ή 

Σπλζήθε,  

iv) πνπ δηεμάγνληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά θαη αιινδαπά, εληφο ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο ή γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη εγθαηαζηάζεηο, πξνζσπηθφ ή θηλεηή-αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο ή αλήθνπλ ζηελ δηθαηνδνζία θαη ηεινχλ ππφ ηελ επζχλε ηνπ 

Διιεληθνχ Κξάηνπο σο «Κξάηνο Δθηφμεπζεο» ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην.   

3. Δθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ δηεζλή ζπκθσλία, ν παξψλ λφκνο δχλαηαη λα εθαξκνζηεί θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1, νη νπνίεο δηεμάγνληαη απφ θπζηθά πξφζσπα Διιεληθήο ππεθνφηεηαο ή 

λνκηθά πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα, αλεμαξηήησο ηεο ηνπνζεζίαο δηεμαγσγήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

4. Σε πεξίπησζε πνπ θαη άιια θξάηε πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξεζνχλ Κξάηε Δθηφμεπζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν ΙΙ παξάγξαθνο (2) ηεο Σχκβαζεο γηα ηελ θαηαγξαθή δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ (λ. 

3131/03, ΦΔΚ Α΄ 79/2003), ν Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο είλαη 

αξκφδηνο λα απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ηελ Διιάδα. 

 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 
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Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

1. σο «δηαζηεκηθφ αληηθείκελν» (space object) λνείηαη: 

α. θάζε αληηθείκελν πνπ εθηνμεχεηαη ή πνπ πξννξίδεηαη γηα εθηφμεπζε ζε ηξνρηαθή ζέζε γχξσ απφ 

ηε Γε ή ζε πξννξηζκφ πέξαλ ηεο ηξνρηάο ηεο Γεο, 

β. θάζε ζπζθεπή / ζχζηεκα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εθηφμεπζε ελφο αληηθεηκέλνπ, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην ζεκείν α, αθφκα θαη εάλ κηα ηέηνηα ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ρσξίο σθέιηκν θνξηίν, κε κνλαδηθφ 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηθχξσζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ,  

γ. θάζε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελφο αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζηα ζεκεία α θαη β, 

2. σο «θνξέαο άζθεζεο δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή θνξέαο» (operator) λνείηαη: ην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ δηεμάγεη ή πνπ αλαιακβάλεη λα δηεμάγεη ηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαζθαιίδνληαο, ην 

ίδην ή απφ θνηλνχ κε άιινπο θνξείο, ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ, δπλάκεη 

εηδηθήο πξνο ηνχην ζπκθσλίαο ή άδεηαο. Σηελ πεξίπησζε πνπ έλα δηαζηεκηθφ αληηθείκελν δε δχλαηαη λα 

θαζνδεγεζεί κεηά ηελ ηξνρηνζέηεζή ηνπ, σο θνξέαο ζεσξείηαη ην πξφζσπν πνπ δίλεη ηελ εληνιή γηα 

ηξνρηνζέηεζε ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

3. σο «απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο» (effective control) λνείηαη: ε ελεξγνπνίεζε ησλ κέζσλ ειέγρνπ θαη 

ρεηξηζκνχ ή εμ απνζηάζεσο ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνχ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κέζσλ επηηήξεζεο, πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφμεπζεο, πηήζεο θαη θαζνδήγεζεο ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

4. σο «θαηαζθεπαζηήο» (manufacturer) λνείηαη: θάζε πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ή έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ 

αλάπηπμε, θαηαζθεπή ή ζπλαξκνιφγεζε φινπ ή κέξνπο ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

5. σο «πηήζε /θαζνδήγεζε» (flight operation and guidance) λνείηαη: θάζε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ 

ηξνρηνζέηεζε, ηηο ζπλζήθεο πηήζεο, ηελ πινήγεζε, ηελ πνξεία ή ηελ πξνψζεζε ηνπ δηαζηεκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζην εμσαηκνζθαηξηθφ δηάζηεκα, φπσο είλαη ελδεηθηηθά ε επηινγή, ν έιεγρνο ή ε δηφξζσζε ηεο 

ηξνρηάο ή ηεο πνξείαο ηνπ, 

6. σο «δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο» λννχληαη: νη δξαζηεξηφηεηεο εθηφμεπζεο, πηήζεο θαη θαζνδήγεζεο 

δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

7. σο «Σπλζήθε γηα ην Δμσαηκνζθαηξηθφ Γηάζηεκα» (Outer Space Treaty) λνείηαη: ε Σπλζήθε επί ησλ 

αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θξαηψλ θαηά ηελ εμεξεχλεζε θαη ρξήζε ηνπ Δμσαηκνζθαηξηθνχ 

Γηαζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σειήλεο θαη άιισλ νπξάλησλ ζσκάησλ, πνπ ππεγξάθε ζηηο 27 

Ιαλνπαξίνπ 1967 θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηηο 3 Οθησβξίνπ 1970 (λ.δ. 670/1970 - ΦΔΚ Α΄ 

208/1970), 

8. σο «Σχκβαζε πεξί δηεζλνχο δηαζηεκηθήο επζχλεο» (Convention on International Space Liability) λνείηαη: 

ε Σχκβαζε πεξί δηεζλνχο επζχλεο απφ δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ δηαζηεκηθά αληηθείκελα, πνπ 

ππεγξάθε ζηηο 29 Μαξηίνπ 1972 θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηηο 12 Μαξηίνπ 1977 (λ. 563/1977 - 

ΦΔΚ Α΄ 75/1977), 

9. σο «Σχκβαζε γηα ηελ θαηαγξαθή δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ» (Convention on Registration of Space 

Objects) λνείηαη: ε Σχκβαζε γηα ηελ θαηαγξαθή αληηθεηκέλσλ πνπ εθηνμεχνληαη ζην Δμσαηκνζθαηξηθφ 

Γηάζηεκα, πνπ ππεγξάθε ζηηο 14 Ιαλνπαξίνπ 1975 θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηηο 4 Απξηιίνπ 2003 

(λ. 3131/2003 - ΦΔΚ Α΄ 79/2003), 

10. σο «Σπκθσλία γηα ηε δηάζσζε αζηξνλαπηψλ θαη ηελ επηζηξνθή δηαζηεκηθψλαληηθεηκέλσλ» (Agreement 

on the Rescue of Astronauts and the Return of Space Objects) λνείηαη: ε Σπκθσλία γηα ηε δηάζσζε 

αζηξνλαπηψλ, ηελ επηζηξνθή αζηξνλαπηψλ θαη ηελ επηζηξνθή αληηθεηκέλσλ πνπ εθηνμεχνληαη ζην 
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Δμσαηκνζθαηξηθφ Γηάζηεκα, πνπ ππεγξάθε ζηηο 22 Απξηιίνπ 1968 θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηηο 

20 Ννεκβξίνπ 1974 (λ.δ. 189/1974 - ΦΔΚ Α’ 350/1974), 

11. σο «Κξάηνο Δθηφμεπζεο» (Launching State) λνείηαη: (i) έλα θξάηνο πνπ εθηνμεχεη ή πξνθαιεί ηελ 

εθηφμεπζε ελφο δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ, (ii) έλα Κξάηνο απφ ηελ επηθξάηεηα ηνπ νπνίνπ ή απφ 

εγθαηάζηαζε απηνχ εθηνμεχεηαη έλα δηαζηεκηθφ αληηθείκελν, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην Άξζξν VII ηεο Σπλζήθεο γηα ην Δμσαηκνζθαηξηθφ Γηάζηεκα (ΦΔΚ Α΄ 208/1970), ζην πξψην άξζξν 

ηεο Σχκβαζεο πεξί δηεζλνχο δηαζηεκηθήο επζχλεο (ΦΔΚ Α΄ 75/1977) ή ζην πξψην άξζξν ηεο Σχκβαζεο γηα 

ηελ θαηαγξαθή δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ (ΦΔΚ Α΄ 79/2003),  

12. σο «δεκία» (Damage) λνείηαη: θάζε δεκία φπσο απηή νξίδεηαη ζην πξψην άξζξν ηεο Σχκβαζεο πεξί 

δηεζλνχο δηαζηεκηθήο επζχλεο (ΦΔΚ Α΄ 75/1977),  

13. σο «κεηαβίβαζε αδεηνδνηεκέλσλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» λνείηαη ε κεηαβίβαζε ζε ηξίηνπο 

αδεηνδνηεκέλσλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ελ γέλεη δηθαησκάησλ, 

14. σο «Κξάηνο Μεηξψνπ/Αξρείνπ» λνείηαη ην Κξάηνο Δθηφμεπζεο ζην Μεηξψν/Αξρείν ηνπ νπνίνπ 

θαηαρσξείηαη έλα δηαζηεκηθφ αληηθείκελν, ζχκθσλα κε ην πξψην άξζξν ηεο Σχκβαζεο γηα ηελ θαηαγξαθή 

δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ (ΦΔΚ Α΄ 79/2003) 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

Γηαδηθαζία Αδεηνδόηεζεο 

Άξζξν 3 

Υπνρξέσζε αδεηνδόηεζεο 

1. Η άζθεζε ησλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππφθεηηαη ζε αδεηνδφηεζε.    

2. Η άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο 

ζηνλ θνξέα  θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ, αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά δηαζηεκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη 

πξνζσπνπαγήο. Η άδεηα δχλαηαη λα κεηαβηβαζηεί κφλν ππφ πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

παξφλ.  

3. Οη δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο φπσο δηαηππψλνληαη ζηηο ππνγεγξακκέλεο ή/θαη επηθπξσκέλεο απφ ηελ Διιάδα δηεζλείο 

Σπλζήθεο, Σπκβάζεηο θαη Σπκθσλίεο .  

 

Άξζξν 4 

Όξνη αδεηνδόηεζεο 

1. Η άδεηα ρνξεγείηαη γηα αφξηζην ρξφλν ή γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη θάησζη φξνη: 

α) Ο θνξέαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε αμηνπηζηία, ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

β) ε δηαζηεκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ απνηειεί απεηιή γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα , ηε δεκφζηα ηάμε, ηελ 

αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ αγαζψλ θαζψο θαη ηε δεκφζηα πγεία, 

γ) ε δηαζηεκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδαο βάζεη ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ ή ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζρεδηαζκνχο ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο,  
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δ) έρεη γίλεη ε θαηάιιειε πξφβιεςε γηα ην κεηξηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζηεκηθψλ 

απνβιήησλ/ππνιεηκκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο, 

ε) ε δηαζηεκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ πξνθαιεί κφιπλζε ηνπ δηαζηήκαηνο ή ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ ή 

δπζκελείο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ, 

ζη) ν θνξέαο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηεζλνχο Δλψζεσο Τειεπηθνηλσληψλ (ΓΔΤ- ITU) πνπ αθνξνχλ 

ηξνρηαθέο ζέζεηο θαη ηηο ζπζρεηηζκέλεο ξαδηνζπρλφηεηεο, 

δ) ν θνξέαο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 θαη 

ε) ν θνξέαο έρεη ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ νκαιή πεξάησζε ηεο δηαζηεκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαληαη λα 

θαζνξηζηνχλ επηπιένλ εηδηθνί φξνη γηα ηελ αδεηνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα 

αλζξψπσλ θαη πεξηνπζηψλ, λα πξνζηαηεπζεί ην πεξηβάιινλ, λα εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε ρξήζε ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη ηνπ Δμσαηκνζθαηξηθνχ Γηαζηήκαηνο, λα δηαθπιαρζνχλ ζηξαηεγηθά, γεσπνιηηηθά θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο, θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

ειιεληθνχ Κξάηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην δηεζλέο δίθαην. 

3. Ο Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα επηβάιεη επηπξνζζέησο 

ζε θάζε απφθαζε αδεηνδφηεζεο εηδηθφηεξνπο φξνπο, ηνπο νπνίνπο θξίλεη ρξήζηκνπο θαηά πεξίπησζε. 

Δηδηθφηεξα, δχλαηαη λα επηβάιεη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο απφ ηξίηνπο, λα ζέζεη φξνπο σο πξνο ηελ 

ζέζε ησλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηελ ηνπνζεζία ηεο θχξηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ θνξέα ή ηελ 

αζθάιηζε ησλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αληηθεηκέλσλ.  

4. Ο Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα 

κεηαβάιεη κε αηηηνινγεκέλα θξηηήξηα ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζε κηα αδεηνδνηεκέλε 

δηαζηεκηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο απηψλ.  

 

Άξζξν 5 

Πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ θαη δηαδηθαζία 

1. Η αίηεζε γηα αδεηνδφηεζε δηαζηεκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θνξέα ζηνλ Υπνπξγφ 

Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, θαη ζπλνδεχεηαη απφ παξάβνιν 6.000 (έμη 

ρηιηάδσλ) επξψ, ην νπνίν κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο . 

2. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα θάησζη : 

α) πιήξε ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη ηεο λνκηθήο ηνπ κνξθήο  (λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα),  

β) παξνπζίαζε ησλ παξειζνπζψλ, ηξερνπζψλ θαη κειινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, θαζψο θαη ηηο 

ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο εγγπήζεηο ηνπ, 

γ) πιήξε θαη αθξηβή πεξηγξαθή ησλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο αδεηνδφηεζε, 

δ) πιήξε ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνο αδεηνδφηεζε, 

ε) πιήξε ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ-σλ θαηαζθεπαζηή-ψλ ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

ζη) ππεχζπλε δήισζε ηνπ θνξέα πεξί ζπκκφξθσζεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο θαη πξαθηηθέο 

θαζψο θαη ζηελ θείκελε ειιεληθή θαη δηεζλή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, φπσο αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 6, 

ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθή αλαθνξά ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, 
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δ) πιήξε ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ ζα 

δηεμαρζνχλ νη δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ε) πιήξε ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηαζηεκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

ζ) θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ζρεηηθφ κε ηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

η) ζπκβφιαην αζθαιηζηηθήο θάιπςεο  βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 θαη 

ηα) ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ζην Δζληθφ Αξρείν/Μεηξψν Γηαζηεκηθψλ 

Αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΗΔ. 

3. Τα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε γηα αδεηνδφηεζε δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη 

κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο. Ο Υπνπξγφο 

Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο κε απφθαζή ηνπ δχλαηαη λα ζπκπιεξψλεη ηνλ 

θαηάινγν πιεξνθνξηψλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η θνηλνπνίεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ θνξέα απφ ηελ παξνρή θάζε πιεξνθνξίαο πνπ (ηπρφλ) απαηηείηαη απφ άιιεο 

ζρεηηθέο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο. 

4. Ο Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ θνξέα 

νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζεσξήζεη αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο  

ζε ζρέζε κε ηνλ θαηαηεζέληα θάθειν. Η κε γλσζηνπνίεζε ή ε άξλεζε παξνρήο ησλ αηηνχκελσλ  

πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ εληφο ηεο ηεζείζαο απφ ηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο πξνζεζκίαο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη εχινγε,  δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε  απφξξηςε ηεο αίηεζεο. 

5. Ο Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ παξνρή 

γλσκνδφηεζεο απφ εκπεηξνγλψκνλεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε πνιπεηή 

θαη δηεζλή εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ηνπ δηαζηήκαηνο ή/θαη ησλ ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ), ηνπο νπνίνπο νξίδεη 

γηα ην ζθνπφ απηφ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο, επί ηε βάζεη λνκηθψλ, ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία, ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ηνπ θνξέα, ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηα ζρεηηθά πεδία θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο εθαξκνζηένπο 

ζηηο δηεμαρζείζεο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαλφλεο, θαζψο θαη ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ θνξέα. Οη 

νξηζκέλνη απφ ηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο εκπεηξνγλψκνλεο 

έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα θηήξηα θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ θνξέα κε 

ζθνπφ ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σε πεξίπησζε άξλεζεο παξνρήο 

πξφζβαζεο εθ κέξνπο ηνπ θνξέα, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ.  

6. Τν πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο γλσζηνπνηείηαη ζηα Υπνπξγεία Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Δζληθήο Άκπλαο, 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δμσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Σε πεξίπησζε 

ππνβνιήο ηεθκεξησκέλσλ αληηξξήζεσλ ή αξλεηηθήο θξίζεο έζησ θαη ελφο Υπνπξγείνπ επί ηεο αηηήζεσο γηα 

αδεηνδφηεζε, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζεο, ην αίηεκα ηνπ θνξέα απνξξίπηεηαη, ελψ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηεθκαίξεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ αληίζηνηρνπ Υπνπξγείνπ.  

Άξζξν 6 

Αλαθνξά πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ 

1. Γηα θάζε δηαζηεκηθή δξαζηεξηφηεηα απαηηείηαη ν θνξέαο λα ππνβάιεη ζε δηαδνρηθά ζηάδηα αλαθνξέο γηα 

ηηο επηπηψζεηο ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην πεξηβάιινλ. Ο Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο σο θαη ν θαηά πεξίπησζε αξκφδηνο Υπνπξγφο δχλαληαη λα νξίζνπλ έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαθνξψλ. 
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2. Μηα αξρηθή αλαθνξά θαηαξηίδεηαη πξηλ ηε ρνξήγεζε άδεηαο κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ελδερφκελσλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηε Γε ή ζην Δμσαηκνζθαηξηθφ Γηάζηεκα ιφγσ ηεο εθηφμεπζεο ή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

3. Μεηά ηελ εθηφμεπζε ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ  θαηαξηίδεηαη 

κηα ελδηάκεζε αλαθνξά ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλεπεηψλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Γεο ή ζην εμσαηκνζθαηξηθφ 

δηάζηεκα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

4. Με ηελ επηζηξνθή ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο ή ηελ παχζε ηεο 

παξαγσγηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο  πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηειηθή αλαθνξά. 

5. Τν θφζηνο ησλ αλσηέξσ αλαθνξψλ βαξχλεη ηνλ θνξέα. 

6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη  

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ε νπνία δχλαηαη λα εθδνζεί απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ αλσηέξσ αλαθνξψλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4, σο θαη θάζε ζπλαθήο 

ιεπηνκέξεηα. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο θάζε θνξέαο, πνπ πξνηίζεηαη λα 

αδεηνδνηεζεί ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε πεξί ζπκκφξθσζεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θείκελε ειιεληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία, ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθή αλαθνξά πνπ 

ηεθκεξηψλεη ηηο σο άλσ απαηηήζεηο. 

 

Άξζξν 7 

Χνξήγεζε άδεηαο 

1. Η έγθξηζε ή ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ θνξέα εληφο 90 (ελελήληα) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο. Η άδεηα νξίδεη ηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξνπο φξνπο. 

2. Σε πεξίπησζε πνπ ν Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο απαηηεί απφ ηνλ 

θνξέα πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5, ή ζε πεξίπησζε πνπ 

απαηηείηαη ηδηαίηεξε κειέηε ηεο αίηεζεο, ην παξαπάλσ ρξνληθφ φξην κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα έλα 

ηξίκελν. 

3. Δθφζνλ δελ ιεθζεί απφθαζε απφ ηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο 

εληφο 90 (ελελήληα) εκεξψλ ή εληφο ηεο παξαηαζείζαο πξνζεζκίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο  

απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ε αίηεζε ηεθκαίξεηαη φηη απνξξίθζεθε .  

4. Η απφθαζε ρνξήγεζεο άδεηαο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

Άξζξν 8 

Έιεγρνο δξαζηεξηνηήησλ 

1. Ο Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα δηνξίδεη 

εκπεηξνγλψκνλεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε πνιπεηή θαη δηεζλή εκπεηξία 

ζηνπο ηνκείο ηνπ δηαζηήκαηνο ή/θαη ησλ ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ), επηθνξηηζκέλνπο κε ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνλ θνξέα. O θνξέαο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε 

νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηε δηεπθφιπλζε επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ, αλά πάζα ζηηγκή, φζνλ 

αθνξά ηηο δηεμαρζείζεο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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2. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ ζρεηηθά κε ηηο ππφ εμέηαζε 

δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη εκπεηξνγλψκνλεο έρνπλ πξφζβαζε ζε θάζε έγγξαθν ή πιηθφ ηνπ θνξέα, ζε 

επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο 

θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ, ακέζσο ή εκκέζσο, παξαρσξεζεί γηα ηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

3. Όιεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ή ησλ ειέγρσλ απφ 

ηνπο δηνξηζκέλνπο πξνο ηνχην εκπεηξνγλψκνλεο, ηπγράλνπλ εκπηζηεπηηθήο κεηαρείξηζεο. 

4. Σε πεξίπησζε άξλεζεο εθ κέξνπο ηνπ θνξέα λα ρνξεγήζεη πξφζβαζε ζηνπο δηνξηζκέλνπο πξνο ηνχην 

εκπεηξνγλψκνλεο, ν Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα 

αλαζηείιεη ή λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. 

 

Άξζξν 9 

Αλάθιεζε ή Αλαζηνιή άδεηαο 

1. Η άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί ή λα αλαζηαιεί γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Υπνπξγφ 

Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο: 

α) φηαλ έλαο απφ ηνπο γεληθνχο ή εηδηθνχο φξνπο ηεο άδεηαο δελ ηεξείηαη ή 

β) ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο ή 

γ) γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγείαο  

2. Όηαλ ν Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο πξνηίζεηαη λα αλαθαιέζεη ή 

λα αλαζηείιεη ηελ άδεηα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εθηίζεληαη ζηα ζεκεία α, β θαη γ ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ, 

δίλεη πξνεγνπκέλσο ηε δπλαηφηεηα ζην θνξέα λα παξάζρεη εμεγήζεηο θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ άξζε 

ηεο παξάβαζεο ή ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο, εληφο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σε 

πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο, ε άδεηα κπνξεί λα αλαζηαιεί άλεπ αθξφαζεο ηνπ θνξέα. 

3. Σε πεξίπησζε αλάθιεζεο ή αλαζηνιήο ηεο άδεηαο, θαη θαηφπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ θνξέα, ν 

Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα εγθξίλεη κέηξα πξνζσξηλήο 

δηαρείξηζεο ησλ ππφ εμέιημε δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηνλ θνξέα ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Κάζε αίηεκα πξέπεη λα δηαηππψλεηαη απφ ηνλ θνξέα 

ακέζσο κφιηο ηνπ θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε γηα αλάθιεζε ή αλαζηνιή ηεο άδεηαο. 

4. Όηαλ ε άδεηα αλαθαιείηαη ή αλαζηέιιεηαη κεηά ηελ εθηφμεπζε ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην 

Δμσαηκνζθαηξηθφ Γηάζηεκα, ν Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο 

ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζσξηλή ζπλέρηζε ή ηελ αζθαιή παχζε ηεο δηαζηεκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα ησλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Υπνπξγφο 

Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο κπνξεί λα ππαγνξεχζεη νδεγίεο ζην θνξέα ή ζε 

ηξίηνπο, λα πξνζθχγεη ζηηο ππεξεζίεο ηξίησλ ή λα κεηαβηβάζεη ηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε άιιν 

θνξέα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πηήζεο θαη θαζνδήγεζεο θαη, εθφζνλ είλαη 

αλαγθαίν, λα ζέζεη εθηφο ηξνρηάο ή λα θαηαζηξέςεη ην δηαζηεκηθφ αληηθείκελν.  

5. Οη απνθάζεηο αλάθιεζεο θαη αλαζηνιήο άδεηαο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

Άξζξν 10 

Μεηαβίβαζε δξαζηεξηνηήησλ 
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1. Η κεηαβίβαζε αδεηνδνηεκέλσλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε 

έγθξηζε ρνξεγνχκελε απφ ηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο.  

2. Η αίηεζε γηα έγθξηζε κεηαβίβαζεο δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα 

θνξέα.  

3. Όιεο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηψλ, θαη γηα ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο κεηαβίβαζεο δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

4. Ο Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα επηβάιεη ζηελ έγθξηζε 

κεηαβίβαζεο δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξφζζεηνπο φξνπο πνπ λα είλαη δεζκεπηηθνί είηε γηα ηνλ 

κεηαβηβάδνληα είηε γηα ηνλ απνδέθηε είηε θαη γηα ηνπο δπν. 

5. Όηαλ ν απνδέθηεο θνξέαο δελ εδξεχεη ή δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, ν Υπνπξγφο Ψεθηαθήο 

Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ έγθξηζε κεηαβίβαζεο δηαζηεκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ εθφζνλ δελ έρεη ππνγξαθεί ζπκθσλία κε ην Κξάηνο ηνπ απνδέθηε θνξέα θαη ε νπνία λα 

απνδεκηψλεη ην Διιεληθφ Κξάηνο έλαληη θάζε πξνζθπγήο ελαληίνλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο επζχλεο 

ηνπ ή έλαληη θάζε αγσγήο  γηα πξφθιεζε δεκηψλ. 

 

Άξζξν 11 

Γηεζλήο επζύλε γηα δεκίεο  

1. Γηα ηελ θάιπςε ηεο επζχλεο γηα δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη ζε πξφζσπα θαη αγαζά, ν θνξέαο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ζπλάςεη αζθάιηζε πνπ θαιχπηεη έλα ειάρηζην πνζφ ησλ € 60.000.000 (εμήληα 

εθαηνκκχξηα επξψ) αλά αζθαιηζηηθή αμίσζε. Αλ ε δηαζηεκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, ν Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο κπνξεί λα θαζνξίζεη 

ρακειφηεξν πνζφ ή λα απαιιάμεη ηνλ θνξέα απφ ηελ ππνρξέσζε αζθάιηζεο κε δηνηθεηηθή απφθαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαζηεκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ ιεηηνπξγνχ. Οη δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ αλ εμππεξεηνχλ ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηελ επηζηήκε, ηελ έξεπλα ή ηελ εθπαίδεπζε. Η 

αζθάιηζε δελ είλαη απαξαίηεηε εάλ ην ίδην ην ειιεληθφ Κξάηνο είλαη ν θνξέαο. 

2. Όηαλ ην ειιεληθφ Κξάηνο θέξεη δηεζλή επζχλε, δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ VII ηεο Σπλζήθεο γηα ην 

Δμσαηκνζθαηξηθφ Γηάζηεκα, ησλ δηαηάμεσλ ηεο Σχκβαζεο πεξί Γηεζλνχο Γηαζηεκηθήο Δπζχλεο ή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξί απνδεκίσζεο, δηθαηνχηαη λα ζεκειηψζεη δηθαίσκα πεξί 

απνδεκίσζεο ελαληίνλ ηνπ εκπιεθφκελνπ θνξέα, κέρξη ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαζνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4.  

3. Οη δεκίεο κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο θαη ηνπ θνξέα πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2, φηαλ ε δεκία πξνθαιείηαη ζε ηξίην Κξάηνο ή ζε αιινδαπνχο 

ππεθφνπο, ε εθηίκεζε ηεο δεκίαο πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζην ειιεληθφ Κξάηνο θαη ην Κξάηνο 

πνπ εθπξνζσπεί ην ζχκα, ζχκθσλα κε ηε Σχκβαζε πεξί Γηεζλνχο Γηαζηεκηθήο Δπζχλεο ή 

ζχκθσλα κε θάζε άιιε ηπρφλ εθαξκνζηέα ξήηξα. Ο θνξέαο ή ην πξφζσπν πνπ έρεη νξηζηεί πξνο 

ηνχην απφ απηφλ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπδεηήζεηο ή ζηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο δεκίαο 

κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εκπιεθφκελσλ Κξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπίζεη ηα ζπκθέξνληά 

ηνπ, 

β) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2, φηαλ ε δεκία πξνθαιείηαη ζε Έιιελεο ππεθφνπο, ε 

εθηίκεζή ηεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δπηηξνπή ηξηψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, δπν εθ ησλ νπνίσλ 

νξίδνληαη απφ έθαζην εθ ησλ κεξψλ θαη ην ηξίην θαηφπηλ ακνηβαίαο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ. 

Ο Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα επηβάιεη ηνλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ νξηζκφ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ σο κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο.  
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4. Καη’ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 θαη ηνπ 

άξζξνπ 9, ην θαζνξηζκέλν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 πνζφ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί απφ ηνλ Υπνπξγφ 

Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, ππφ φξνπο πνπ εθείλνο δχλαηαη λα ζέζεη. Σε 

ηέηνηα πεξίπησζε, ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ηνπ Κξάηνπο ελαληίνλ ηνπ θνξέα δε κπνξεί λα ππεξβεί απηφ 

ην φξην. 

5. Φνξέαο, ν νπνίνο δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο αδεηνδφηεζήο ηνπ, θεξχζζεηαη έθπησηνο ηνπ 

νξίνπ επζχλεο ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη θέξεη επζχλε γηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο πξνθιεζείζαο δεκίαο. 

6. Δλ αλακνλή ηεο νξηζηηθήο πιεξσκήο ηεο απνδεκίσζεο, ην Κξάηνο δχλαηαη λα αμηψζεη πξνζσξηλψο 

απφ ην θνξέα ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ πνπ έρεη νξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Τν ππφινηπν 

πνζφ νθείιεηαη ακέζσο κφιηο ην ειιεληθφ Κξάηνο πιεξψζεη ηελ νθεηιφκελε απνδεκίσζε ζην ζχκα ή 

ζην Κξάηνο πνπ εθπξνζσπεί ην ζχκα. 

7. Τν δηθαίσκα πξνζθπγήο ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο ελαληίνλ άιινπ εθηνμεχνληνο Κξάηνπο, ζχκθσλα 

κε ην Άξζξν V παξάγξαθνο 2 ηεο Σχκβαζεο πεξί Γηεζλνχο Γηαζηεκηθήο Δπζχλεο, δελ απνηειεί 

εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε πξνυπφζεζε γηα 

αλάιεςε δξάζεο ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο ελαληίνλ ηνπ θνξέα. 

8. Τν ειιεληθφ Κξάηνο δηθαηνχηαη άκεζεο πξνζθπγήο ελαληίνλ ηνπ αζθαιηζηή ηνπ θνξέα, έσο ην πνζφ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο σο άλσ παξαγξάθνπο 3 θαη 4.  

9. Ο παξψλ λφκνο δελ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο θαη άιισλ κέηξσλ ιφγσ ηεο επζχλεο ηνπ θνξέα.  

10. Η επζχλε ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο σο πξνο θάζε αληίζηνηρε δεκία επεθηείλεηαη θαη πξνο ηνπο 

Έιιελεο πνιίηεο, θαζψο θαη πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εληφο ηεο Δπηθξάηεηαο, εθηφο απφ εθείλα 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Άξζξν 12 

Υπνρξέσζε ελεκέξσζεο 

1. Ο θνξέαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο γηα θάζε είδνπο ρεηξηζκφ, δπζιεηηνπξγία ή αλσκαιία ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε 

νπνία ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν πξφζσπα ζην έδαθνο, αεξνπιάλν ζε πηήζε ή ζε άιια δηαζηεκηθά 

αληηθείκελα ή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε δεκία. 

2. Σε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο, θαη κε ηελ επηθχιαμε άιισλ 

θπξψζεσλ ή επζχλεο γηα πιεξσκή απνδεκίσζεο, ν θνξέαο εγγπάηαη ζην ειιεληθφο Κξάηνο ην ζχλνιν 

ηεο νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο ζε απηφ δπλάκεη ηεο δηεζλνχο επζχλεο ηνπ ή δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

 

Άξζξν 13 

Δπηζηξνθή δηαζηεκηθνύ αληηθείκελνπ 

1. Με ηελ επηθχιαμε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία αγαζψλ θαη πξνζψπσλ, θάζε 

δηαζηεκηθφ αληηθείκελν πνπ επξίζθεηαη ή εληνπίδεηαη ζε ειιεληθφ έδαθνο ή ζε ηνπνζεζία πνπ 

ππφθεηηαη ζηε ειιεληθή δηθαηνδνζία, επηζηξέθεηαη ακειιεηί ζηηο αξκφδηεο αξρέο, νη νπνίεο θαη 

ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ελ ιφγσ αληηθεηκέλνπ ζην Κξάηνο φπνπ έρεη 

αξρεηνζεηεζεί, ζχκθσλα κε ηε Σπκθσλία γηα ηε Γηάζσζε Αζηξνλαπηψλ θαη ηελ Δπηζηξνθή 

Γηαζηεκηθψλ Αληηθεηκέλσλ. 
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2. Όηαλ απαηηείηαη έξεπλα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Κξάηνπο φπνπ έρεη αξρεηνζεηεζεί ην δηαζηεκηθφ 

αληηθείκελν ή ηνπ Κξάηνπο εθηφμεπζεο, ιακβάλεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ αλεπξίζθνληαη ή εληνπίδνληαη, ελδερνκέλσο ζε ζπληνληζκφ κε ηηο αξκφδηεο γηα ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία ππεξεζίεο θαη κε ην Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. 

3. Όηαλ ην αληηθείκελν επηζηξέθεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή ή εθφζνλ είλαη αλαγθαίν πξηλ ηελ επηζηξνθή 

ηνπ, ιακβάλεηαη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ θαζψο θαη 

ησλ πεξηνπζηψλ πνπ ππέζηεζαλ δεκία απφ ην δηαζηεκηθφ αληηθείκελν. 

 

Άξζξν 14 

Κάιπςε εμόδσλ αίηεζεο 

Όηαλ, δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο πξνζθεχγεη ζηηο ππεξεζίεο εκπεηξνγλσκφλσλ, ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη θάζε 

ζρεηηθφ έμνδν πνπ αθνξά ηηο εξγαζίεο ηνπο, βαξχλεη ηνλ αηηνχληα θνξέα. Σε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο  

δελ θαιχςεη ην ζρεηηθφ θφζηνο, ε αίηεζή ηνπ απνξξίπηεηαη, ελψ αλ είλαη ήδε αδεηνδνηεκέλνο, ν 

Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ άδεηα, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. 

 

Άξζξν 15 

Κπξώζεηο 

1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ δηεμάγεη δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο αδεηνδφηεζε, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο δχν έηε, θαζψο θαη κε πξφζηηκν απφ 30.000 έσο 300.000 επξψ. 

2. Οη αλσηέξσ θπξψζεηο εθαξκφδνληαη θαη ζε φπνηνλ, ελψ έρεη ππνβάιεη αίηεζε γηα άδεηα, θνηλνπνηεί 

εθ πξνζέζεσο εζθαικέλεο ή εκηηειείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρεηηθέο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Άξζξν 16 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο  

1. Οη δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ήδε ζε εμέιημε θαηά ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ δχλαληαη λα ζπλερηζζνχλ γηα κηα πεξίνδν δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα άδεηα. Κακία κεηαβίβαζε, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 10, δε δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ.  

2. Ο θνξέαο εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 

αίηεζε γηα αδεηνδφηεζε ζηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο γηα ηηο 

δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγεη. Ο θνξέαο παξέρεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηελ επαιήζεπζε 

ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 5 παξ. 2.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

Άξζξν 17 

Δζληθό Αξρείν/Μεηξών Γηαζηεκηθώλ Αληηθεηκέλσλ 
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1. Σην Υπνπξγείν Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο ηεξείηαη Δζληθφ 

Αξρείν/Μεηξψν Γηαζηεκηθψλ Αληηθεηκέλσλ, φπνπ θαηαρσξνχληαη φια ηα δηαζηεκηθά αληηθείκελα γηα ηα 

νπνία ε Διιάδα είλαη, κφλε ηεο ή απφ θνηλνχ κε άιιν Κξάηνο ην Κξάηνο εθηφμεπζεο, εθηφο εάλ ε 

θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη απφ άιιν Κξάηνο ή Γηεζλή Οξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηε Σχκβαζε γηα ηελ 

θαηαγξαθή δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ . 

2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγνληαη ζην Αξρείν/Μεηξψν ππφθεηληαη ζηνπο παξαθάησ θαλφλεο: 

α) νη θαηαρσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, 

β) νη πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη είλαη εθείλεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην Άξζξν IV ηεο Σχκβαζεο 

γηα ηελ θαηαγξαθή δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ, δειαδή: 

i) ην φλνκα ησλ άιισλ Κξαηψλ εθηφμεπζεο, εθφζνλ πθίζηαληαη, 

ii) ν αξηζκφο θαηαγξαθήο ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν γ, 

iii) ε εκεξνκελία θαη ε ζέζε (έδαθνο / ηνπνζεζία) εθηφμεπζεο,  

iv) νη θχξηεο ηξνρηαθέο παξάκεηξνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θνκβηθήο πεξηφδνπ, ηεο θιίζεο, 

ηνπ απνγείνπ θαη ηνπ πεξηγείνπ, 

v) ε γεληθή ιεηηνπξγία ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

γ) Έλαο κνλαδηθφο εζληθφο αξηζκφο θαηαγξαθήο απνδίδεηαη ζε θάζε αληηθείκελν.  

δ) Δπηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν β, θαηαρσξνχληαη: 

i) ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ,  

ii) ν θνξέαο θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

iii) ηα θχξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ηα φξγαλα εληφο ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

iv) ηα αξρεηνζεηήκαηα ηεο Γηεζλνχο Δλψζεσο Τειεπηθνηλσληψλ (ITU filings) ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ιεηηνπξγεί ην αληηθείκελν. 

v) ε άδεηα άζθεζεο δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζην θνξέα κε ηε ζρεηηθή 

ηεθκεξίσζε 

ε) ν θνξέαο γλσζηνπνηεί ακέζσο ζηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ζεκείσλ β θαη δ,  

ζη) Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θνηλνπνηεί ζηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζεκείνπ β, σο θαη θάζε 

επηθαηξνπνίεζή ηνπο, θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ απψιεηα, ηε ζέζε εθηφο ηξνρηάο ή 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πηήζεο ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

δ) Η θαηαρψξεζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κεηά ην ρξφλν εθηφμεπζεο ηνπ δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη 

θαηφπηλ ηεο έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο απφ ηνλ θνξέα γηα ην ρξφλν εθηφμεπζεο, ηελ εθηφμεπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηαζηεκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ φινη νη φξνη ηεο άδεηαο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ 

ζπληξέρνπλ φινη νη φξνη ηεο άδεηαο, ν Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ή λα αλαζηείιεη ηελ άδεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. 

ε) Σε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή θαηαγξαθή, 

ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνξέα εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηφο έιαβε γλψζε ηεο φπνηαο 

ηπρφλ κεηαβνιήο. Διιείςεη γλσζηνπνίεζεο ηέηνησλ ηπρφλ κεηαβνιψλ εθ κέξνπο ηνπ θνξέα εληφο ηεο 



12 
 

ηεζείζαο πξνζεζκίαο, ν Υπνπξγφο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη 

λα αλαθαιέζεη ή λα αλαζηείιεη ηελ άδεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄  

Ίδξπζε θαη αξκνδηόηεηεο ειιεληθήο δηαζηεκηθήο εηαηξείαο 

Άξζξν 18 

ύζηαζε αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία  

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.».  

1. Σπζηήλεηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  Α.Ε.» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΕΛ. Δ.Ο. Α.Ε.» (ζην εμήο ε «Δηαηξεία»). Σηηο 

δηεζλείο ζπλαιιαγέο, ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο απνδίδεηαη ζηα αγγιηθά σο «HELLENIC 

SPACE AGENCY S.A.». Έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Αζελαίσλ , κε απφθαζε δε ηνπ 

Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαηαη λα νξηζηεί σο 

έδξα άιινο δήκνο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. 

2. Η Δηαηξεία επνπηεχεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο, ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο 

νηθνλνκίαο, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθψο απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 (Α΄ 144), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ελψ εμαηξείηαη ξεηψο απφ ηηο 

δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

3. Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

4. Σθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη : 

α.  Η αλαδήηεζε, πξνψζεζε θαη ζπκκεηνρή ή/θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ 

ζρεηηθά κε ηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ηνκείο φπσο ε επηζηεκνληθή έξεπλα, ε 

ηερλνινγία, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε άκπλα θαη ε αζθάιεηα, ε νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ, ε 

αγξνηηθή αλάπηπμε, νη κεηαθνξέο, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ην εκπφξην.  

β. Ο ζπληνληζκφο, ε ππνζηήξημε θαη ε θηλεηνπνίεζε θνξέσλ, Υπεξεζηψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ πξνψζεζε, δηάρπζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο δηαζηεκηθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο,  

γ. Η δηακφξθσζε πξφηαζεο γηα ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα ηνπ δηαζηήκαηνο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ε 

εθπφλεζε θπιηφκελνπ-δπλακηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο εζληθήο δηαζηεκηθήο ζηξαηεγηθήο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ ζα 

πξνζδηνξίδεη ζηφρνπο, ηνκείο ζπλεξγαζίαο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.  

δ. Ο ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ εζληθψλ εθπξνζψπσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ δηαζηήκαηνο 

θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ, ε αλάπηπμε επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεξγαζίσλ, ε αληαιιαγή 

θαη ζχλζεζε γλψζεσλ, θαηλνηνκίαο θαη δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

αληαπνδνηηθή ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηνπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο 

δηαζηήκαηνο, ζε επξσπατθά ή δηεζλή δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ε ζρεδίαζε 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε εζληθψλ, επηζηεκνληθψλ, επηρεηξεζηαθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ζηηο νπνίεο ην δηάζηεκα έρεη πξσηαξρηθφ ξφιν. 

ε. Η αλάπηπμε, αμηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηαζηεκηθψλ εθαξκνγψλ, 

ππεξεζηψλ θαη επίγεησλ ππνδνκψλ πξνο φθεινο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο θαη έξεπλαο, 
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θαζψο θαη ε ππνζηήξημε απηήο ζηνλ ζρεδηαζκφ εμνπιηζκνχ, ζπζηεκάησλ, πιηθψλ θαη 

δνξπθφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηειεπηζθφπεζεο, κέζσ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο ζηνπο δηεζλείο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο 

θαη πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ησλ «βηνκεραληθψλ επηζηξνθψλ» πνπ δηθαηνχηαη ε ρψξα.  

ζη. Ο ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο γηα ηε ζπλερή 

επηκφξθσζε ησλ θνηηεηψλ, ησλ λέσλ εξεπλεηψλ θαη ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζε ζέκαηα 

δηαζηήκαηνο, θαζψο θαη ε ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθαξκνγψλ. 

δ. Η πξνψζεζε ζεκάησλ ηππνπνίεζεο θαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ δηαζηεκηθψλ εθαξκνγψλ/ππεξεζηψλ. 

ε. Η πεηξακαηηθή/εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε 

δνξπθνξηθά θαη δηαζηεκηθά αληηθείκελα, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη πφξσλ. 

ζ. Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην δηάζηεκα, 

ηελ θαηαρψξεζε θαη αμηνιφγεζε δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε 

δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ.  

η. Η παξνρή ζπλδξνκήο πξνο ην Υπνπξγείν Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο αλαθνξηθά κε δνξπθνξηθά θαη δηαζηεκηθά ζέκαηα. 

5. Τν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, 

ην νπνίν δηαηξείηαη ζε εμήληα (60) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ 

(1.000) επξψ εθάζηε. Τν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην. Τν ειιεληθφ Γεκφζην γηα ηελ άζθεζε ησλ κεηνρηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ 

εθπξνζσπείηαη απφ ηνπο Υπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ 

θαη Δλεκέξσζεο, ή απφ πξφζσπα εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηνχο. 

6. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηαξηίδεηαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, 

κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε γηα ηηο αλψλπκεο 

εηαηξείεο λνκνζεζία θαη θαηαρσξίδεηαη ζην ΓΔ.ΜΗ. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

δεκνζηφηεηαο. Τν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

ξπζκίδνληαη θαηά πεξηερφκελν θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη 

θαη λα θσδηθνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.  

7. Οη πφξνη ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ:  

α) ηελ εθκεηάιιεπζε δηθαησκάησλ επί ησλ δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ δνξπθφξσλ, 

ησλ δνξπθνξηθψλ ηξνρηψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ έρνπλ εθρσξεζεί ζηελ 

Δηαηξεία απφ ηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, θαζψο 

θαη ζπκβάζεσλ ή πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη θαηά ηελ άζθεζε πεηξακαηηθήο/ 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο,  

β) ρνξεγίεο, έζνδα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, θνξείο πάζεο θχζεσο, 

Τακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιινπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη απφ θνηλνχ ζε έξγα ή πξνγξάκκαηα ηνπ δηαζηεκηθνχ ηνκέα,  

γ) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο επηζηεκνληθψλ - 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη κειεηψλ,  

δ) δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο, εηζπξάμεηο απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ, πξνζφδνπο απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη ινηπά πάζεο θχζεσο έζνδα απφ λφκηκεο πεγέο,  

ε) ρνξεγίεο απφ ηδηψηεο,  
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8. Όινη νη πφξνη ηεο Δηαηξείαο θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκφ φςεσο πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ 

ίδξπκα ζηελ εκεδαπή θαη θηλείηαη κε εληνιή ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Η αλάιεςε, δηάζεζε ή πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

δαπάλεο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ θάησ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν πνζφ, πνπ νξίδεηαη ζηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαη γηα θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γίλεηαη κε εληνιή ηνπ 

Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηεο Δηαηξείαο ή πξνζψπνπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ.  

9. Μέξνο ηνπ ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο (έζνδα κείνλ έμνδα) ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θάζε 

ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο απνδίδεηαη ζηνλ ηαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ σο δεκφζην έζνδν. Με θνηλή 

απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο θαζνξίδνληαη ην απνδηδφκελν πνζνζηφ, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.  

10. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θαη 

Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, σο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, ε Δηαηξεία δχλαηαη λα επηρνξεγείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ή απφ ηνλ ηαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ 

ηεο. Σε θάζε πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηξαηησηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ζεκάησλ εζληθήο 

αζθαιείαο. 

 

      Άξζξν 19 

         Όξγαλα ηεο Δηαηξείαο 

1. Τα φξγαλα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε, θαζψο θαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην  

πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν , ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαη ηα Μέιε ηνπ. 

2. Τν αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη γηα θάζε 

ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1920, κε εμαίξεζε ηα 

δεηήκαηα ηα νπνία απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

3. Όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ν Γηεπζχλσλ 

Σχκβνπινο, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ, σο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη θαη 

εμεηδηθεχνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ο 

Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο πξνΐζηαηαη ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ιακβάλεη φιεο ηηο 

αλαγθαίεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηεο 

Δηαηξείαο. 

4. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνηειείηαη απφ πέληε κέιε (Πξφεδξνο, Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο, 

θαη ηξία κέιε) θαη νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα πεληαεηή ζεηεία, είλαη δε ππεχζπλν 

γηα ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο ζθνπψλ. Τν Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην απνθαζίδεη επί φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο Δηαηξείαο, 

εθηφο απφ ηα ζέκαηα εθείλα πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο κπνξεί κε 

απφθαζή ηνπ λα αλαζέηεη ην ρεηξηζκφ ηδηαίηεξσλ δεηεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, 

νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη νη νπνίνη δηαζέηνπλ εηδηθέο 

γλψζεηο θαη πείξα ζηηο ππνζέζεηο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, ε δε ακνηβή απηψλ πξνζδηνξίδεηαη κε 

ηελ ίδηα σο άλσ απφθαζε. 

5. Ο Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο, αζθνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην θαηαζηαηηθφ αξκνδηφηεηεο θαη δηνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα δηάζηεκα πέληε εηψλ κεηά απφ δεκφζηα πξνθήξπμε ηεο 

ζέζεο θαη απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο. 

Με ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο θαζνξίδεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο, εμεηδηθεχνληαη ηα 
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αλαγθαία πξνζφληα, νη φξνη απαζρφιεζεο θαη νη πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ, κπνξεί δε λα 

νξίδεηαη φηη απαηηνχληαη θαη πξνζφληα πιένλ ησλ αλαθεξφκελσλ θαησηέξσ. Τα απαηηνχκελα 

πξνζφληα γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ Πξνέδξνπ είλαη πηπρίν Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, κεηαπηπρηαθφ θαηά πξνηίκεζε ζε ζπλαθέο αληηθείκελν, πνιπεηήο θαη δηεζλήο 

εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηνπ Γηαζηήκαηνο, εκπεηξία ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο, θαζψο 

θαη άξηζηε γλψζε ηνπιάρηζηνλ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ελψ ε θαιή γλψζε θαη άιισλ γισζζψλ 

είλαη επηζπκεηή. Τα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο 

Σπκβνχινπ είλαη πηπρίν Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, κεηαπηπρηαθφ θαηά πξνηίκεζε ζε 

ζπλαθέο αληηθείκελν, πνιπεηήο εκπεηξία ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ Γηαζηήκαηνο φζν θαη ζε ζέκαηα 

δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο, θαζψο θαη άξηζηε γλψζε ηνπιάρηζηνλ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ελψ ε 

πνιχ θαιή γλψζε θαη άιισλ γισζζψλ είλαη επηζπκεηή.  

6. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ αλαγλσξηζκέλν 

θχξνο, επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, πςειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο θαη 

εθηελή εκπεηξία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο ή ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία. 

 

 

      Άξζξν 20 

     Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί  

1. Με θαλνληζκνχο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

Δπηπξνζζέησο, κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαζνξίδνληαη νη φξνη 

θαη νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ πξντφλησλ, παξνρήο 

ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ, αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, αγνξψλ 

αθηλήησλ, αληαιιαγψλ θαη πσιήζεσλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ, κηζζψζεσλ 

αθηλήησλ, εθκηζζψζεσλ θαη γεληθά παξαρσξήζεσλ ρξήζεο θαη θάζε άιινπ ελνρηθνχ ή 

εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

2. Με ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ξπζκίδνληαη ηδίσο ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη 

δηάξζξσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππεξεζίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζηηο Γηεπζχλζεηο ηεο, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ν αξηζκφο 

ησλ ζέζεσλ  λνκηθνχ ζπκβνχινπ, λνκηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη  δηθεγφξσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη 

κε ηελ Δηαηξεία κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, ηα αλαγθαία πξνζφληα, νη φξνη πξφζιεςεο θαη 

εξγαζίαο θαη ε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή εμέιημε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

πξνζσπηθνχ, νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, θαζψο θαη ην 

πεηζαξρηθφ δίθαην ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα. 

 

      Άξζξν 21 

        Θέκαηα Πξνζσπηθνύ 

1. Η Δηαηξεία πξνζιακβάλεη πξνζσπηθφ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα 

απαζρφιεζε νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, κε ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο ή κε ζχκβαζε 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Η Δηαηξεία δχλαηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ, λα πξνζιακβάλεη έσο δέθα (10) εηδηθνχο επηζηήκνλεο εγλσζκέλεο αμίαο 

ζην εμεηδηθεπκέλν πεδίν ηνπ Γηαζηήκαηνο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ 

Γεκφζηνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επνπηεία ησλ 

δηαζηεκηθψλ αληηθεηκέλσλ. 
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 2. Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαη γηα λα θαιπθζνχλ άκεζεο αλάγθεο 

ζηειέρσζεο, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο, επηηξέπεηαη λα απνζπψληαη ζηελ Δηαηξεία, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ, έσο έμη (6) ζηειέρε ηνπ Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο (κφληκνη ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ) θαη ηεο 

Δζληθήο Δπηηξνπήο Τειεπηθνηλσληψλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ). Με ηελ ίδηα απφθαζε 

ξπζκίδνληαη νη φξνη θαη νη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο απφζπαζεο. Με απφθαζε 

ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, νη άκεζεο θαη 

επείγνπζεο αλάγθεο ζηειέρσζεο ηεο Δηαηξείαο δχλαληαη λα θαιπθζνχλ θαη κε κεηαθίλεζε/ 

παξάιιειε άζθεζε θαζεθφλησλ απφ πθηζηάκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη ηεο ΔΔΤΤ. 

3. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο, επηηξέπεηαη ε απφζπαζε ζηελ Δηαηξεία 

πξνζσπηθνχ απφ ην Γεκφζην ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ, γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ, ην 

νπνίν κπνξεί λα παξαηείλεηαη κία (1) θνξά γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η απφζπαζε 

δηελεξγείηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο θαη ηνπ νηθείνπ θαηά πεξίπησζε Υπνπξγνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλψκε ηνπ 

Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν απνζπάηαη. Τν θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο 

βαξχλεη ηελ Δηαηξεία. Δπηηξέπεηαη επίζεο, ε απφζπαζε πξνζσπηθνχ απφ λνκηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Γεκφζην, επξσπατθνχο ή θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. Η απφζπαζε δηαθφπηεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, αλ εμέιηπαλ 

νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ απφζπαζε, είηε κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ιφγσ 

ιχζεσο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ζχκθσλα κε ηνλ Γεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα ή ηηο δηαηάμεηο 

πνπ δηέπνπλ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ εξγαδφκελνπ. Ο ρξφλνο ηεο απφζπαζεο ζεσξείηαη σο 

ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε.  

 

      Άξζξν 22 

     Πξνλόκηα - θνξνινγηθέο απαιιαγέο 

Η Δηαηξεία απνιακβάλεη φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, δηθαζηηθψλ, νπζηαζηηθνχ θαη 

δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Δπίζεο, απαιιάζζεηαη απφ ηελ 

θαηαβνιή δαζκψλ, άκεζσλ ή έκκεζσλ θφξσλ, πιελ ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), 

ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ θαη ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ επί Αθηλήησλ, εηζθνξψλ 

ππέξ ηξίησλ θαη ηειψλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο γηα ηνλ εηζαγφκελν απφ απηήλ εμνπιηζκφ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

δηαηάμεηο. Κάζε πξάμε ή ζπκθσλία, πνπ αθνξά ζηε κεηαβίβαζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή 

παζεηηθνχ θαη θάζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο πξνο ηελ Δηαηξεία ή απφ ηελ Δηαηξεία πξνο 

ζπγαηξηθέο ηεο, θαζψο θαη ε κεηαγξαθή ησλ πξάμεσλ ή ζπκθσληψλ απηψλ ζηα νηθεία 

ππνζεθνθπιαθεία ή θηεκαηνινγηθά γξαθεία, απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν, εθηφο ηνπ Φφξνπ 

Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ θαη ησλ Φφξσλ Μεηαβίβαζεο αθηλήησλ, δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ, 

φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, απφ θάζε ηέινο, εηζθνξά ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή 

νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή ηξίησλ. 

Δηδηθά σο πξνο ην θφξν εηζνδήκαηνο, ε Δηαηξεία απαιιάζζεηαη απηνχ, κε εμαίξεζε ην 

εηζφδεκα πνπ απνθηά απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ 

πεξ. α ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄ 167). Σε θάζε πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη νη 

ξπζκίζεηο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ δεηεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο θαη ησλ ζεκάησλ εζληθήο αζθαιείαο. 

 

       Άξζξν 23 
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         Λύζε-εθθαζάξηζε 

Σε πεξίπησζε ιχζεο ηεο Δηαηξείαο, ε αλαγθαία εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη θαηά ηηο θείκελεο 

πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ δηαηάμεηο. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, θαζψο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, 

ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο, ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο (πιηθά θαη άπια) σο θαη θάζε ζπλαθήο κε ηελ δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο 

ιεπηνκέξεηα.  

 

       Άξζξν 24 

     Θέκαηα ειέγρνπ , επνπηείαο θαη δηαθάλεηαο 

1. Ο δηαρεηξηζηηθφο θαη νηθνλνκηθφο έιεγρνο, θαζψο θαη ε επνπηεία ηεο Δηαηξείαο αζθνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

2. Η Δηαηξεία ππνβάιιεη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο ζηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο 

Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο αλαθνξά επηηεπρζέλησλ ζηφρσλ, νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη πξνβιέςεσλ γηα ην επφκελν έηνο θαζψο θαη ην επηθαηξνπνηεκέλν ζηξαηεγηθφ 

θαη επηρεηξεζηαθφ ζρέδηφ ηεο. Η πξψηε αλαθνξά παξαδίδεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 

3. Η πξφηαζε γηα ηελ εζληθή δηαζηεκηθή ζηξαηεγηθή θαζψο θαη ην θπιηφκελν ζρέδην δξάζεο 

ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηνλ Υπνπξγφ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο. 

4. Η Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα παξάζρεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ή 

θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Υπνπξγνχ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο. 

5. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δχλαηαη λα πξνζθιεζεί ζε επηηξνπέο ελψπηνλ ηεο 

Βνπιήο γηα λα ηηο ελεκεξψζεη γηα θάζε ζρεηηθφ ζέκα ζηνλ ηνκέα ηνπ Γηαζηήκαηνο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ ζεκάησλ εζληθήο αζθαιείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ζηξαηησηηθψλ εθαξκνγψλ θαη 

δηαζηεκηθψλ πφξσλ.  

 

Άξζξν 25 

   Θέζε ζε ηζρύ 

Ο παξψλ λφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 


