
 

 

 

 

 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ  

ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΣΔΛΩΝ 

ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΩΝ ΣΔΛΩΝ 

ΔΚΥΩΡΗΗ ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΩΝ  

(ΔΚΣΟ ΣΗ ΣΑΘΔΡΗ ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ) 

 

 

 

 

Μαξνύζη, επηέκβξηνο 2011 

Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) 



 

    

Κείκελν Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο  1 

 

Πρόλογος 

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 ζηελ αλαζεώξεζε ηνπ Καλνληζκνύ Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο 

ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ (ΦΔΚ 256/B/4-3-2003).  

Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο πνπ 

δηελεξγείηαη ήδε γηα ην Παξάξηεκα Β’ ηνπ Καλνληζκνύ Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ 

Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηεο 

ΔΔΣΣ 615/1/2-8-11. Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΣΣ δεκνζηνπνηεί ην 

πξνηεηλόκελν ζρέδην ηξνπνπνίεζεο ησλ Παξαξηεκάησλ Α΄ θαη Γ’, θαη πξνζζήθεο λένπ 

Παξαξηήκαηνο Σ΄ ζηνλ Καλνληζκό Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ 

Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απόςεηο θαη ζρόιηα από όινπο 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο. Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα ζρόιηά 

ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα άξζξα ή παξαγξάθνπο όπνπ αλαθέξνληαη.  

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή, ζε έληππε και ειεθηξνληθή 

κνξθή όρη αξγόηεξα από ηηο 4 Οθησβξίνπ 2011 θαη ώξα 13:00 κ.κ., ζηε δηεύζπλζε: Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ, Λεσθόξνο Κεθηζίαο 60, 151 25, Μαξνύζη, 

δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: spectrum_fees@eett.gr. Σπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο 

δε ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπζνύλ 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:  

“Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με 
 ηην Αναθεώρηζη ηοσ Κανονιζμού Καθοριζμού ηων Τελών Φρήζης ηοσ Φάζμαηος και ηων 

Τελών Εκτώρηζης Ραδιοζστνοηήηων  
(εκηός ηης Σηαθερής Δορσθορικής Υπηρεζίας) ” 

 

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, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: 

spectrum_fees@eett.gr. 

Σν παξόλ θείκελν δε δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο ξύζκηζεο πνπ ζα 

επαθνινπζήζεη.   
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1. Αναγκαιόηηηα ηης Προηεινόμενης Ρύθμιζης 

Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο, εμέδσζε ην 2003 ηνλ Καλνληζκό Καθοριζμού ηων Τελών Φρήζης ηοσ 

Φάζμαηος και ηων Τελών Εκτώρηζης Ραδιοζστνοηήηων (ΦΔΚ 256/B/4-3-2003). 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ κεζνιάβεζαλ από ηελ αξρηθή δηαηύπσζε 

ηνπ ελ ιόγσ Καλνληζκνύ, θαζώο θαη ζρεηηθά αηηήκαηα ηεο αγνξάο ησλ παξόρσλ ππεξεζηώλ 

θαη δηθηύσλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, δηαπηζηώλεη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ 

Καλνληζκνύ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη: 

 ηελ εμαίξεζε ησλ Γήκσλ Κπζήξσλ, πεηζώλ θαη Ύδξαο από ηηο ζπκθνξεκέλεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζην Παξάξηεκα Α΄ δεδνκέλνπ όηη νη γεσγξαθηθέο απηέο πεξηνρέο, 

ιόγσ ηεο απόζηαζήο ηνπο από ην λνκό Αηηηθήο, δελ επεξεάδνληαη από ηηο εθπνκπέο ζην 

λνκό ζηνλ νπνίν δηνηθεηηθά ππάγνληαη, επνκέλσο δελ ηεθκεξηώλεηαη θαζκαηηθή 

ζπαληόηεηα. 

 ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληειεζηή 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ (ηαζκνί ηεο ηαζεξήο 

Τπεξεζίαο) γηα ζπρλόηεηεο εθπνκπήο κεγαιύηεξεο ησλ 57 GHz, δεδνκέλνπ όηη ζηηο 

δώλεο ξαδηνζπρλνηήησλ 60 GHz θαη 80 GHz ππάξρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο 

δηζεκεηαθώλ ξαδηνδεύμεσλ κηθξώλ απνζηάζεσλ αιιά κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο. 

 ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πληειεζηή 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ (ηαζκνί ηεο ηαζεξήο 

Τπεξεζίαο) γηα ζπρλόηεηα εθπνκπήο κεγαιύηεξε ησλ 1,4375 GHz θαη εύξνο 

ξαδηνδηαύινπ εθπνκπήο κεγαιύηεξν ησλ 56 MHz, ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

πθηζηάκελν θαλνληζκό , δεδνκέλνπ όηη πιένλ ζα απαηηείηαη δηάζεζε θάζκαηνο 

ζεκαληηθνύ εύξνπο γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ. 

 ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο (Γ) ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ ζρεηηθά κε ηελ ρξέσζε ησλ 

δηθηύσλ Κηλεηήο Τπεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δηδηθώλ Ραδηνδηθηύσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζπρλόηεηεο, ώζηε λα αλαθέξεηαη ξεηά ην ηέινο 

εθρώξεζεο γηα ηα δίθηπα απηά, θαη λα πεξηιακβάλεηαη ε ρξέσζε κνλήο ζπρλόηεηαο. 

 ηελ πξνζζήθε λένπ Παξαξηήκαηνο Σ΄ ώζηε λα ππάξρεη πξόβιεςε ππνινγηζκνύ ησλ 

ηειώλ εθρώξεζεο θαη ρξήζεο θάζκαηνο γηα ηα Γηθαηώκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ κε 

επξύ γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό πνπ πξόθεηηαη λα ρνξεγεζνύλ ζηε δώλε 27,5-29,5 GHz. 

Αθνινπζεί ην πξνο δηαβνύιεπζε θείκελν ηεο πξνηεηλόκελεο ξύζκηζεο. 
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2. χέδιο Προηεινόμενης Ρύθμιζης 

Σποποποίηζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 276/49/14-2-2003 Απόθαζηρ ηηρ ΕΕΣΣ 

«Κανονιζμόρ Καθοπιζμού ηυν Σελών Υπήζηρ ηος Φάζμαηορ και ηυν 

Σελών Εκσώπηζηρ Ραδιοζςσνοηήηυν» (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003) 

 

Η Εθνική Επιηποπή Σηλεπικοινυνιών και Σασςδπομείυν (ΕΕΣΣ), 

 

Έσονηαρ ςπότη : 

 

α. ην Ν. 3431/2006 «Πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α΄/3-3-2006) θαη ηδίσο ην Άξζξν 12, ζηνηρεία ηδ, 

ηε θαη ηζ θαη ην Άξζξν 23, παξάγξαθνο 2,  

 

β. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 390/1/13-6-2006 «Καλνληζκόο Υξήζεο 

θαη Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ππό 

Καζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή/θαη Τπεξεζηώλ 

Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ», (ΦΔΚ 750/Β/21-6-2006), 

 

γ. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 276/49/14-2-2003, “Καλνληζκόο 

Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ 

Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ”, (ΦΔΚ 256/B/4-3-2003), όπσο ηζρύεη. 

 

 

δ. ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηειώλ ρξήζεο 

θάζκαηνο γηα ηε ηαζεξή Τπεξεζία ώζηε λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα 

εθρσξήζεηο κε εύξνο δώλεο κεγαιύηεξν ησλ 56 MHz, 

 

ε. ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηειώλ ρξήζεο 

θάζκαηνο γηα ηε ηαζεξή Τπεξεζία γηα δώλεο ξαδηνζπρλνηήησλ 

κεγαιύηεξεο ησλ 57 GHz, 

 

ζη. ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηειώλ 

ιεηηνπξγίαο Δηδηθώλ γηα ηελ Κηλεηε Τπεξεζία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ Δηδηθώλ Ραδηνδηθηύσλ όζνλ αθνξά ζε δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ξαδηνζπρλόηεηεο,   

 

ζη.  ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηειώλ 

εθρώξεζεο θαη ρξήζεο θάζκαηνο ώζηε λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηα 

Γηθαηώκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ κε επξύ γεσγξαθηθό 

πξνζδηνξηζκό πνπ ζα ρνξεγεζνύλ ζηε δώλε 27,5-29,5 GHz, 

 

Αποθαζίζει : 

 

Σξνπνπνηεί ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 276/49/14-2-2003, “Καλνληζκόο 

Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ”, (ΦΔΚ 256/B/4-3-2003) ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα άξζξα. 
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Άπθπο 1 
 

 Σν Παξάξηεκα Α΄ ηξνπνπνηείηαη  σο εμήο: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

Εηήζια Σέλη Υπήζηρ ηος Φάζμαηορ Ραδιοζςσνοηήηυν και 

Σέλη Εκσώπηζηρ Ραδιοζςσνοηήηυν για ηαθμούρ ηηρ ηαθεπήρ 

Τπηπεζίαρ 

 

1.Σέλη σπήζηρ ηος θάζμαηορ παδιοζςσνοηήηυν  

Σα ηέιε ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ γηα θάζε ξαδηνδίαπιν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη από θάζε ηαζκό Ραδηνεπηθνηλσλίαο ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο 

ππνινγίδνληαη κε ηνλ παξαθάησ ηύπν : 

 

               ΚΡΑΣΣΣTP 321  

    όπνπ: 

ΣΡ 
Σν ηέινο ζε ΔΤΡΧ πνπ αθνξά ζηα εηήζηα ηέιε 

ρξήζεο  

ΚΡΑ Σν βαζηθό ηέινο ρξήζεο  

1 
Ο ζπληειεζηήο ζπαληόηεηαο (γεσγξαθηθήο θαη 

θαζκαηηθήο) 

2 
Ο πληειεζηήο εύξνπο ηνπ ξαδηνδηαύινπ εθπνκπήο 

ηνπ ηαζκνύ 

3 Ο πληειεζηήο ηερλνινγίαο 

 

Οη ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ νη ζπληειεζηέο 1, 2 θαη 3 νξίδνληαη παξαθάησ. 

 

Σν βαζηθό ηέινο ρξήζεο ΚΡΑ ηζνύηαη κε 115 ΔΤΡΧ. 

 

(1) ΤΝΣΔΛΔΣΗ 1 

 

Ο ζπληειεζηήο ζπαληόηεηαο (γεσγξαθηθήο θαη θαζκαηηθήο) 1 δίλεηαη σο 

αθνινύζσο: 
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΥΗ ΣΑΘΜΟΤ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΕΚΠΟΜΠΗ  f 

ΣΙΜΗ 

 

 

 

 

 

1 

πκθνξεκέλεο πεξηνρέο 

f  3 GHz 7 

3 GHz< f 10 GHz 2,75 

10 GHz< f 17,7 GHz 0,9 

17,7 GHz< f 40 GHz 0,3 

40 GHz< f 57 GHz 0,15 

57 GHz < f 0,04 

Με ζπκθνξεκέλεο 

πεξηνρέο 

f  3 GHz 5,2 

3 GHz< f 10 GHz 2 

10 GHz< f 17,7 GHz 0,65 

17,7 GHz< f 40 GHz 0,2 

40 GHz< f 57 GHz 0,1 

57 GHz < f 0,026 

 

ηηο ζπκθνξεκέλεο πεξηνρέο εληάζζεηαη ν λνκόο Αηηηθήο εθηόο ησλ Γήκσλ 

Κπζήξσλ, πεηζώλ θαη Ύδξαο, ελώ ζηηο κε ζπκθνξεκέλεο πεξηνρέο ε 

ππόινηπε ρώξα. 

 

(2) ΤΝΣΔΛΔΣΗ 2 

Ο πληειεζηήο εύξνπο δώλεο 2 δίλεηαη παξαθάησ σο:  
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ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ F 

ΕΤΡΟ 

ΡΑΔΙΟΔΙΑΤΛΟΤ 

(ΕΡ) ΕΚΠΟΜΠΗ 

(MHz) 

TIMΗ 

 

 

 

 

 

2 F > 1,4375 GHz 

ΔΡ  0,5 0,5 

0,5< ΔΡ 1,75 1 

1,75< ΔΡ 3,5 2 

3,5< ΔΡ 7 4 

7< ΔΡ 14 6 

14< ΔΡ 28 7,5 

28< ΔΡ 56 9,3 

56< ΔΡ 250 25 

250< ΔΡ 1000 70 

1000< ΔΡ 2000 100 

2000< ΔΡ 5000 175 

F =< 1,4375 GHz 

ΔΡ 0,25 1 

0,25< ΔΡ 0,5 2 

0,5< ΔΡ 1 3,5 

 

(3)   ΤΝΣΔΛΔΣΗ 3 

Ο ζπληειεζηήο ηερλνινγίαο 3 δίλεηαη σο αθνινύζσο: 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ  ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΗ 

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΙΜΗ 

3 

Αλαινγηθή 3 

Φεθηαθή 1 

 

2. Σέλορ Εκσώπηζηρ ηυν παδιοζςσνοηήηυν 

Γηα θάζε αηηνύκελε Δθρώξεζε ή Σξνπνπνίεζε ζα θαηαβάιιεηαη κε ηελ 

αίηεζε Δθρώξεζεο ή Σξνπνπνίεζεο ηέινο Δθρώξεζεο ίζν κε 115 ΔΤΡΧ, αλά 

ηαζκό θαη ζπρλόηεηα εθπνκπήο, πνπ αλαινγεί ζην θόζηνο εμέηαζεο-κειέηεο 

ηεο εθρώξεζεο.  
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3. Σέλη παδιοζςσνοηήηυν για Μεηαθεπόμενοςρ ηαθμούρ ςλλογήρ 

Ειδήζευν 

 

Γηα κεηαθεξόκελνπο ηαζκνύο πιινγήο Δηδήζεσλ, θαηαβάιινληαη, γηα θάζε 

ζέζε ιήςεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, ηέιε ρξήζεο θαη εθρώξεζεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην παξόλ Παξάξηεκα. 

 

4. Σέλη παδιοζςσνοηήηυν για ζεύξειρ Σηλεμεηπίαρ και Σηλεσειπιζμού 

 

α.  Σα εηήζηα ηέιε ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηαζεξνύο ηαζκνύο 

Σειεκεηξίαο θαη Σειερεηξηζκνύ (ΣΣ) ππνινγίδνληαη γηα θάζε 

εθρσξνύκελν ξαδηνδίαπιν, γηα θάζε δίθηπν σο εμήο: 

 

12,5

ΔΡ
  430ΣΣ  

 

ζε ΔΤΡΧ, όπνπ ΔΡ είλαη ην ζπλνιηθό εύξνο ηνπ εθρσξνύκελνπ 

ξαδηνδηαύινπ ζε KHz. Σα ζπλνιηθά ηέιε ρξήζεο γηα ην Γίθηπν 

πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ηειώλ γηα θάζε ξαδηνδίαπιν 

ηνπ Γηθηύνπ.  

 

β. Γηα δίθηπα Σειεκεηξίαο ζα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κε ηελ αίηεζε λέαο 

Δθρώξεζεο ή Σξνπνπνίεζε ππάξρνπζαο ηέινο Δθρώξεζεο ίζν κε 115 

ΔΤΡΧ γηα αξηζκό ηαζεξώλ ηαζκώλ κέρξη θαη δέθα (10), ην νπνίν είλαη 

θαη ην ειάρηζην θαηαβιεηέν ηέινο Δθρώξεζεο. Γηα θάζε επηπιένλ ηαζκό, 

ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο εθρώξεζεο ίζν κε 11 ΔΤΡΧ αλά ηαζεξό ηαζκό.  

 

 

Άπθπο 2 

 

Η Δλόηεηα (Γ) ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

 

(Γ) Γηα ηα δίθηπα θηλεηήο ππεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθώλ 

ξαδηνδηθηύσλ νη θάηνρνη ησλ νπνίσλ έρνπλ δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ζ ηηο πξσηεύνπζεο ησλ λνκώλ ηεο επηθξάηεηαο θαη ζπλνιηθά 

ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 80% ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο ηεο ρώξαο, ηα ηέιε 

εθρώξεζεο αλέξρνληαη ζε 920 επξώ ελώ ηα ηέιε ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο 

ξαδηνζπρλνηήησλ αλέξρνληαη ζε: 

(α)   8600 επξώ γηα θάζε ακθίδξνκν ξαδηνδίαπιν εύξνπο 2×12,5KHz 

(β)   5000 επξώ γηα θάζε απιό ξαδηνδίαπιν εύξνπο 12,5KHz. 

 

 

Άπθπο 3 

 

Πξνζηίζεηαη ην Παξάξηεκα Σ΄ σο εμήο: 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ 

Εηήζια Σέλη Υπήζηρ ηος Φάζμαηορ Ραδιοζςσνοηήηυν και 

Σέλη Εκσώπηζηρ Ραδιοζςσνοηήηυν για Δικαιώμαηα Υπήζηρ 

Ραδιοζςσνοηήηυν με Εςπύ Γευγπαθικό Πποζδιοπιζμό 

 

1. Σέλη σπήζηρ ηος θάζμαηορ παδιοζςσνοηήηυν  

Σα εηήζηα ηέιε ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ γηα Γηθαηώκαηα 

Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ κε επξύ γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό ζηε δώλε 27,5-

29,5 GHz ππνινγίδνληαη κε ηνλ παξαθάησ ηύπν, γηα θάζε δίαπιν εύξνπο 2 28 

MHz θαη γηα θάζε λνκό: 

1TP  

    όπνπ: 

ΣΡ Σν ηέινο ζε ΔΤΡΧ πνπ αθνξά ζηα εηήζηα ηέιε ρξήζεο  

ΚΡΑ  Σν βαζηθό ηέινο ρξήζεο αλαθνξάο 

1 Ο ζπληειεζηήο γεσγξαθηθήο θαη θαζκαηηθήο ζπαληόηεηαο 

 

Σν βαζηθό ηέινο ρξήζεο αλαθνξάο ΚΡΑ ηζνύηαη κε 3000 ΔΤΡΧ. 

 

(1) ΤΝΣΔΛΔΣΗ 1 

 Ο ζπληειεζηήο γεσγξαθηθήο θαη θαζκαηηθήο ζπαληόηεηαο 1 ππνινγίδεηαη σο 

αθνινύζσο:   

ΤΝΣΕΛΕΣΗ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΣΙΜΗ 

1 
Ν. Αηηηθήο 3,5 

Ν. Θεζζαινλίθεο 2 

Τπόινηπε Διιάδα 1 

 

2. Σέλορ Εκσώπηζηρ ηυν παδιοζςσνοηήηυν 

Γηα θάζε αηηνύκελε Δθρώξεζε Γηθαηώκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ κε 

επξύ γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό ζηε δώλε 27,5-29,5 GHz ζα θαηαβάιιεηαη κε 

ηελ αίηεζε Δθρώξεζεο ηέινο Δθρώξεζεο ίζν κε 920 ΔΤΡΧ, αλά λνκό.  

 

Άπθπο 4 

Έναπξη Ιζσύορ 
 

Η ηζρύο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.     

 

Ο παξώλ Καλνληζκόο λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 


