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Ππόλογορ  

Σν παξόλ Κείκελν Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο έρεη πξνεηνηκαζηεί από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 
Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο εθ ηνπ 
Ν.3431/2006 θαη αθνξά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο 
Ραδηνζπρλνηήησλ γηα επίγεηα ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 
ζηε δώλε ζπρλνηήησλ 27,5–29,5 GHz.  

Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΣΣ επηζπκεί λα ιάβεη απόςεηο θαη ζρόιηα από 
ηελ αγνξά παξνρήο ππεξεζηώλ θαη δηθηύσλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη όινπο ηνπο 
ινηπνύο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, ζρεηηθά κε ηελ πξόζεζή ηεο λα εθθηλήζεη ηε δηαδηθαζία 
ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηε δώλε 27,5–29,5 GHz γηα αζύξκαηα 
επίγεηα ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, θαηόπηλ αηηήκαηνο πνπ 
έρεη ππνβιεζεί.  

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπ επί ηνπ θεηκέλνπ. Αλ ππάξρνπλ 
απόςεηο ή ζρόιηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην παξόλ θείκελν Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, 
παξαθαινύκε λα ηηο ζπκπεξηιάβεηε ζηηο απαληήζεηο ζαο.  

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή, ζε έληππε και ειεθηξνληθή 
κνξθή όρη αξγόηεξα από ηηο 15 Απξηιίνπ 2010 θαη ώξα 13:00 κ.κ., ζηε δηεύζπλζε: Δζληθή 
Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ, Λεσθόξνο Κεθηζίαο 60, 151 25 Μαξνύζη, 
δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: 28GHz@eett.gr. Σπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δε ζα 
ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνύλ απηνύζηεο θαη επσλύκσο. ε πεξίπησζε 
πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε 
εηδηθό Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκνζηεπζνύλ.  

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:  

“Δεμόζια Διαβούλεσζε αναθορικά με ηε τορήγεζε Δικαιωμάηων Χρήζες Ραδιοζστνοηήηων 
ζηε δώνε 27,5 – 29,5  GHz”  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη από ηελ ΔΔΣΣ 
δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη επώλπκα, κόλν κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: 
28GHz@eett.gr.  

Σν παξόλ θείκελν δε δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο ξύζκηζεο πνπ ζα 
επαθνινπζήζεη.  
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Κείμενο Διαβούλεςσηρ 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) ζην πιαίζην ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο ζύκθσλα κε ην Ν.3431/2006, ρνξεγεί Γηθαηώκαηα Υξήζεο 
Ραδηνζπρλνηήησλ κε ζηόρν ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά, απνηειεζκαηηθή θαη ακεξόιεπηε 
ρξήζε ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ, ηελ απνθπγή επηβιαβώλ παξεκβνιώλ θαη ηε 
δηαζεζηκόηεηα ηνπ θάζκαηνο ζε έλα επξύ πεδίν ρξεζηώλ θαη εθαξκνγώλ.  

ηελ ΔΔΣΣ έρεη ππνβιεζεί αίηεκα ρνξήγεζεο Γηθαηώκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηε 
δώλε 27,5–29,5 GHz ζε εζληθή θιίκαθα γηα ηελ αλάπηπμε δεκόζηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ 
εκείν-Πνιπζεκεηαθώλ Ραδηνδεύμεσλ (Point-to-MultiPoint) ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο.  

O Δζληθόο Καλνληζκόο Καηαλνκήο Εσλώλ πρλνηήησλ (ΦΔΚ 399/Β/3-4-06), όπσο ηζρύεη 
ηξνπνπνηεκέλνο (ΦΔΚ 1979/Β/24-9-08), πξνβιέπεη ρξήζε ηεο δώλεο ζπρλνηήησλ 27,5-29,5 
GHz, ζε πξσηεύνπζα βάζε, από ηηο ξαδηνϋπεξεζίεο ΣΑΘΔΡΖ, ΣΑΘΔΡΖ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ 
(Γε πξνο δηάζηεκα) θαη ΚΗΝΖΣΖ. Δπίζεο, ν “Καλνληζκόο Όξσλ Υξήζεο Μεκνλσκέλσλ 
Ραδηνζπρλνηήησλ ή Εσλώλ Ραδηνζπρλνηήησλ” (ΦΔΚ 1010/Β/28-5-2009) έρεη ελαξκνληζηεί κε 
ηε ζρεηηθή Απόθαζε ECC/DEC/(05) 01 θαη πξνβιέπεη δηάζεζε ηεο ελ ιόγσ δώλεο 
ζπρλνηήησλ ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Φπήσειρ Φασματικά Τμήματα Σςνολικό 
Φάσμα 

Δικαίωμα 
Φπήσηρ 

πζηήκαηα ηαζεξήο 
Τπεξεζίαο – 
Σερλνινγίεο TDD (Time 
Division Duplex) 

27,8285 - 27,9405 GHz 112 MHz Απαηηείηαη 

πζηήκαηα ηαζεξήο 
Τπεξεζίαο – 
Σερλνινγίεο FDD (Frequency 
Division Duplex) 

27,9405 - 28,4445 GHz 
δεπγάξη κε 
28,9485-29,4525 GHz 

2x 504 MHz Απαηηείηαη 

Δπίγεηνη ηαζκνί ηαζεξήο 
Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο πνπ 
δε ρξήδνπλ ζπληνληζκό

1
 

 27,5 - 27,8285 GHz 

 28,4445 - 28,9485 GHz 

 29,4525 - 29,5 GHz 
 

837,25 MHz 
Γελ 

Απαηηείηαη 

 

Ζ ΔΔΣΣ ιακβάλνληαο ππόςε ην θαηαηεζεηκέλν αίηεκα θαη ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ “Καλνληζκό 
Όξσλ Υξήζεο Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ή Εσλώλ Ραδηνζπρλνηήησλ” (ΦΔΚ 
1010/Β/28-5-2009) πξνηίζεηαη λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο 
Ραδηνζπρλνηήησλ εζληθήο εκβέιεηαο ζηε δώλε 27,5-29,5 GHz θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 
ηκήκα 27,9405 - 28,4445 GHz δεπγάξη κε  28,9485-29,4525 GHz. Με ηελ επηθύιαμε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζαο δηαβνύιεπζεο, ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηα πνπ ζα ρνξεγεζνύλ ζα 
ζπλνδεύνληαη από ηνπο παξαθάησ όξνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  

Γηα ζηαζκoύο κε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ECC/DEC/(05) 01. 
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Υπηπεσία / Τύπορ Δικτύος 

ηαζεξή Τπεξεζία / Γίθηπν εκείν-Πνιπζεκεηαθώλ 
Ραδηνδεύμεσλ, Point-to-MultiPoint (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
δηζεκεηαθώλ ξαδηνδεύμεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε απνθιεηζηηθά 
ησλ ππνδνκώλ ηνπ αλσηέξσ δηθηύνπ) 

Φασματικό Εύπορ Πνιιαπιάζην ησλ 2 28 MHz 

Γεωγπαυική Έκταση Δζληθή 

Υποσπεώσειρ Ανάπτςξηρ 
Δικτύος 

ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ν.3431/2006 
(Άξζξν 24, παξάγξαθνο 9) 

Τεσνικοί Όποι 

 ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ECC/DEC/(05) 01. 

 Γε ζα ππάξρεη „δώλε ζπρλνηήησλ αζθάιεηαο (guard band)‟ 
αλάκεζα ζηα ρνξεγεζέληα Γηθαηώκαηα. Ο ζπληνληζκόο 
ζηηο γεηηνληθέο θαζκαηηθέο πεξηνρέο ζα γίλεηαη κε επζύλε 
ησλ θαηόρσλ. Ζ ΔΔΣΣ ζα εκπιέθεηαη κόλν εθόζνλ δεηεζεί 
από ηνπο θαηόρνπο. 

 Ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο Γηεζλνύο πληνληζκνύ (Άξζξν 8) ηνπ 
«Καλνληζκνύ Υξήζεο θαη Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ 
Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο 
γηα ηε Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ 
Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 750/Β/21-6-06),  

Διάπκεια Δλλέα (9) έηε (ρσξίο απηόκαηε αλαλέσζε) 

Μεταβίβαση ύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο Μεηαβίβαζεο Γηθαησκάησλ 
Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ 

Τέλη (ανά έτορ) 
ύκθσλα κε ηνλ «Καλνληζκό θαζνξηζκνύ ησλ ηειώλ ρξήζεο 
ηνπ θάζκαηνο θαη ησλ ηειώλ εθρώξεζεο ξαδηνζπρλνηήησλ», 
όπσο εθάζηνηε ηζρύεη 

Ζ ΔΔΣΣ ζα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ «Καλνληζκνύ θαζνξηζκνύ ησλ ηειώλ ρξήζεο ηνπ 
θάζκαηνο θαη ησλ ηειώλ εθρώξεζεο ξαδηνζπρλνηήησλ» (ΑΠ.276/49/14-02-2003) ώζηε λα 
ζπκπεξηιεθζεί πξόβιεςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο θάζκαηνο ησλ 
αλσηέξσ δηθαησκάησλ. Ο ππνινγηζκόο ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ ηύπν:  

Σ= ΣΡ x Π x Δ ζε επξώ. 

Όπνπ νη ζπληειεζηέο νξίδνληαη σο εμήο: 

ΣΡ: εηήζην ηέινο ρξήζεο θάζκαηνο γηα δηζεκεηαθή ξαδηνδεύμε θαζκαηηθνύ εύξνπο 2 28 MHz 
ζηε δώλε ζπρλνηήησλ 27,5-29,5 GHz, ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκό Σειώλ ηεο 
ΔΔΣΣ,  

Π: ζπληειεζηήο ζεκείν-πνιπζεκεηαθώλ ξαδηνδεύμεσλ, ιακβάλεη ηελ ηηκή 4, δεδνκέλνπ όηη 
έλαο ζηαζκόο βάζεο δηθηύνπ ζεκείν-πνιπζεκεηαθώλ ξαδηνδεύμεσλ  κπνξεί λα θαιύπηεη ην 
κέγηζην ηνκέα 360 κνηξώλ, 

Δ: ζπληειεζηήο εζληθήο θιίκαθαο, ιακβάλεη ηελ ηηκή 47 γηα δηθαηώκαηα εζληθήο εκβέιεηαο, 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηα εηήζηα ηέιε ρξήζεο θάζκαηνο πνπ πξνθύπηνπλ γηα Γηθαηώκαηα 
Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ εζληθήο εκβέιεηαο ζηε δώλε ζπρλνηήησλ 27,5-29,5 GHz 

αλέξρνληαη ζε € 97.290 αλά 2 28 MHz. 

Παξάιιεια, ζύκθσλα κε ην Ν.3431/2006 (Άξζξν 25) θαη ηνλ «Καλνληζκό Υξήζεο θαη 
Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηε 
Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 750/Β/21-6-06), ε 
ΔΔΣΣ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εμεηάδεη εάλ πξέπεη, ζε κία δεδνκέλε δώλε 
ξαδηνζπρλνηήησλ, λα πεξηνξηζζεί ην πιήζνο ησλ πξνο Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο, έηζη 
ώζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε σθέιεηα γηα ηνπο ρξήζηεο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε ηνπ 
αληαγσληζκνύ, ηδίσο όηαλ ε δήηεζε αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ θάζκαηνο.  

ε απηό ην πιαίζην θαη κεηά ην πέξαο ηεο παξνύζαο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο, ε ΔΔΣΣ ζα 
αλαθνηλώζεη ρξνληθή πεξίνδν ππνβνιήο αηηεκάησλ ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο 
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Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε δηθηύσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ 
επηθνηλσληώλ ζηε δώλε 27,5-29,5 GHz. Ζ ΔΔΣΣ ζα αμηνινγήζεη ηα αηηήκαηα θαη, ζε 
πεξίπησζε πνπ ην δηαζέζηκν θάζκα επαξθεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αηηνύκελσλ δηθηύσλ 
παξνρήο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ζα πξνρσξήζεη ζε ρνξήγεζε Γηθαησκάησλ 
Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ κε ζεηξά ρξνληθήο πξνηεξαηόηεηαο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε 
ΔΔΣΣ ζα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ κε 
πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ηνπο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 25 ηνπ Ν.3431/2006 θαη ζην 
Άξζξν 6 ηνπ «Καλνληζκνύ Υξήζεο θαη Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ 
ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηε Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ 
Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 750/Β/21-6-06).    

Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο παξαθαινύληαη λα ζηείινπλ ζρόιηα ή παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε 
ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηαβνύιεπζεο. 

 


