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Ι. Πρόλογος 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέµατα που άπτονται του 

Κανονισµού Χορήγησης ∆ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή 

Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων, τον οποίο η ΕΕΤΤ οφείλει να εκδώσει σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.3431/2006, προκειµένου να γίνει προσαρµογή του υφιστάµενου 

πλαισίου αδειοδότησης στις διατάξεις του νέου νόµου «περί ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών». 

 

Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει προτεινόµενο σχέδιο για 

τον νέο Κανονισµό Χορήγησης ∆ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων 

Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων, προκειµένου να λάβει απόψεις και 

σχόλια από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τα ζητήµατα που αφορούν 

σε θέµατα αδειοδότησης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων. Οι ενδιαφερόµενοι 

παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή 

παραγράφους που αναφέρονται. 

Η διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης είναι από 31 Μαρτίου µέχρι 3 Μαΐου. Οι 

απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και 

σε ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από την 3  Μαΐου 2006 και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν 

ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι  απαντήσεις θα δηµοσιευτούν 

αυτούσιες και επωνύµως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά 

στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µην 

δηµοσιευθούν.   

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό «Χορήγησης ∆ικαιωµάτων Χρήσης 

Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων  »  

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  
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Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : spectrum@eett.gr 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την 

ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει 

να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: 

spectrum@eett.gr 

Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης  
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ΙΙ. Προτεινόµενο Σχέδιο Απόφασης 
 
 

‘‘Κανονισµός Χορήγησης ∆ικαιωµάτων Χρήσης µεµονωµένων 
Ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας  

για Παροχή ∆ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών’’ 
 
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 
 
 

Έχοντας υπόψη : 
 
α. το Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α΄/3-3-2006) 
 
β. το Ν.1843/1989 ‘‘Κύρωση Τελικών Πράξεων της Παγκόσµιας 

∆ιοικητικής ∆ιάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979)’’ (ΦΕΚ 
96/Α/1989), 

 
γ. την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και 

Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθ. 21229/1983 ‘‘Κύρωση 
Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων’’ (ΦΕΚ 
550/Β/1983) όπως εκάστοτε ισχύει, 

  
Αποφασίζει : 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής 
 
1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης ατοµικών 

∆ικαιωµάτων χρήσης συχνοτήτων και το καθεστώς χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, κατ' εφαρµογή του Ν.3431/2006 

 
2. Στον παρόντα κανονισµό δεν εµπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι µεµονωµένοι σταθµοί ραδιοεπικοινωνιών 
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω 
δορυφόρου και όσα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για πειραµατικούς ή 
ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη. Επίσης δεν εµπίπτουν η 
αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης και η επίγεια και 
δορυφορική ψηφιακή ευρυεκποµπή. 
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Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 
Ισχύουν οι ορισµοί του Ν. 3431/2006. Σε περίπτωση που κάποιος από τους 
ορισµούς που χρησιµοποιούνται στο παρόντα Κανονισµό δεν αναφέρεται στον 
εν λόγω Νόµο, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερµηνεύεται σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπάρχει 
εκεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον ∆ιεθνή Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών. 

 
 

Άρθρο 3 
Γενικές Αρχές 

 
1.  ∆ικαίωµα χορήγησης ατοµικού ∆ικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή 

ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για τη παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εφεξής ∆ικαίωµα ή ∆ικαίωµα χρήσης), 
έχουν τα πρόσωπα που ασκούν νόµιµη δραστηριότητα και υπάγονται σε 
καθεστώς Γενικής Άδειας παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21του Ν.3431/2006. .  

 
2. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων που εµπίπτουν στο παρόντα Κανονισµό, 

διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 
 

(α)   Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες ο 
κίνδυνος πρόκλησης επιζήµιων παρεµβολών είναι αµελητέος και 
εποµένως η χρήση τους εντάσσεται σε καθεστώς Γενικής Άδειας, 
χωρίς να απαιτείται χορήγηση ατοµικού δικαιώµατος χρήσης. 
Κατά κανόνα αφορά ζώνες συχνοτήτων µη αποκλειστικής χρήσης. 

 
 (β) Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων όπου 

προκειµένου να αποφευχθούν επιβλαβείς παρεµβολές απαιτείται  η 
χορήγηση ατοµικού ∆ικαιώµατος χρήσης. 

 
Η ΕΕΤΤ καθορίζει µε το Κανονισµό Όρων Χρήσης Συχνοτήτων, σε ποια 
από τις ανωτέρω κατηγορίες ανήκει κάθε χρήση ραδιοσυχνότητας ή ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων σε συµφωνία και µε τον ΕΚΚΖΣ. 

  
3. Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων σε εφαρµογή του 

παρόντος Κανονισµού, γίνεται σύµφωνα µε τον ΕΚΚΖΣ, και τους 
Κανονισµούς Γενικών Αδειών και Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της 
ΕΕΤΤ, σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργούν σε µόνιµη ή 
προσωρινή βάση. 
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4. (α.) Ο κάτοχος του ∆ικαιώµατος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των  
όρων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων οι οποίοι αναφέρονται στο 
∆ικαίωµα  που του εκχωρείται και την κείµενη νοµοθεσία .  

(β) Εφόσον ο κάτοχος του ∆ικαιώµατος δεν είναι σε θέση να 
διασφαλίσει την τήρηση των τεχνικών όρων χρήσης του 
∆ικαιώµατος, οφείλει να ορίζει τεχνικό υπεύθυνο του δικτύου του, ο 
οποίος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά για την τήρηση των όρων 
λειτουργίας του δικτύου. Ο κάτοχος του ∆ικαιώµατος είναι 
υπεύθυνος για την έγκαιρη ενηµέρωση της ΕΕΤΤ, σε περίπτωση 
αλλαγής του υπευθύνου. 

 
5. Για κάθε  Εκχώρηση ∆ικαιώµατος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη : 

 
(α) Η τεχνικά και οικονοµικά αποτελεσµατική διαχείριση και χρήση 

του φάσµατος των ραδιοσυχνοτήτων, χωρίς επιζήµιες παρεµβολές 
µεταξύ των κατόχων ∆ικαιωµάτων  

(β)   Η διαθεσιµότητα  του φάσµατος  σε ευρύ πεδίο οργανισµών και 
χρηστών 

(γ)     Η εξασφάλιση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

(δ) Τα µοντέλα διάδοσης ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που 
προβλέπονται από τις σχετικές συστάσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών – Ραδιοεπικοινωνιών (ITU-R). 

(ε) Τα εφαρµόσιµα, κατά περίπτωση, όρια Παρεµβολής, όπως 
καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και 
Αποφάσεις, καθώς και τυχόν σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 

(στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές του ραδιοεξοπλισµού τον οποίο 
προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο αιτούµενος. 

 
6. Οι χρήστες του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να µεριµνούν ώστε ο 

αριθµός των ραδιοδιαύλων και το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία 
αιτούνται να περιορίζονται στο απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση 
µε ικανοποιητικό τρόπο των αναγκών  παροχής δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών . Οι κάτοχοι των ∆ικαιωµάτων υποχρεούται 
να παραιτηθούν άµεσα του ∆ικαιώµατος το οποίο κατέχουν, στη 
περίπτωση που δεν υφίσταται λόγος χρήσης αυτού.  

 
 

Άρθρο 4 
Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες δεν απαιτείται χορήγηση 

Ατοµικού ∆ικαιώµατος χρήσης 
 

1. Με Απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζονται οι µεµονωµένες ραδιοσυχνότητες ή 
ζώνες συχνοτήτων που εµπίπτουν σε καθεστώς Γενικής Άδειας, σε 
συµφωνία µε τον ΕΚΚΖΣ και δεν απαιτούν εκχώρηση Ατοµικού 
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∆ικαιώµατος για τη χρήση τους. Στην ίδια Απόφαση καθορίζονται οι όροι 
χρήσης αυτών των συχνοτήτων. Οι ραδιοσυχνότητες αυτές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για παροχή υπηρεσιών στο κοινό ή όχι. 

 
2. Εφόσον οι ραδιοσυχνότητες δεν προορίζονται για παροχή δηµόσιων 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν απαιτείται  
κοινοποίηση χρήσης της συχνότητας και  των τεχνικών χαρακτηριστικών 
των σταθµών 

 
3. Για τους παρόχους που παρέχουν δηµόσια δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε χρήση συχνότητας απαιτείται πριν από 
την χρήση των ραδιοσυχνοτήτων η υποβολή δήλωσης καταχώρησης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό Γενικών Αδειών και επιπλέον 
υποχρεούται να κοινοποιούν στην ΕΕΤΤ ανά εξάµηνο τις θέσεις και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθµών ραδιοεπικοινωνίας των δικτύων 
τους.  

 
Άρθρο 5 

∆ιαδικασία Εκχώρησης ∆ικαιωµάτων χωρίς περιορισµό του αριθµού τους 
 
1. Εφόσον δεν προκύπτει ανάγκη να περιορισθεί ο αριθµός των 

δικαιωµάτων χρήσης σε µια ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, η εκχώρηση των 
δικαιωµάτων στη ζώνη αυτή δίνεται µε σειρά χρονικής προτεραιότητας. 

 
2. Η ΕΕΤΤ χορηγεί ∆ικαιώµατα χρήσης σε µόνιµη ή προσωρινή βάση. 

∆ικαίωµα χρήσης σε προσωρινή βάση γίνεται στις περιπτώσεις χρήσης 
φάσµατος σε περιορισµένο χρονικό πλαίσιο , το οποίο δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τη διάρκεια του γεγονότος για το οποίο απαιτείται η εν λόγω 
εκχώρηση. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του προσωρινού δικαιώµατος 
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 2 µηνών. Η χορήγηση προσωρινού 
δικαιώµατος χρήσης θα γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε Αποφάσεις της 
ΕΕΤΤ αναφορικά µε τους όρους χρήσης των συχνοτήτων.  

 
3. Ειδικά για τη περίπτωση της Σταθερής Υπηρεσίας ο αριθµός των 

µονόδροµων ζεύξεων που θα µπορεί να αιτηθεί κάθε ενδιαφερόµενος δεν 
πρέπει να ξεπερνάει τις 40 ανά εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων των 
αιτήσεων για τροποποίηση υφιστάµενων ζεύξεων. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις κατόπιν σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ, το ανωτέρω όριο 
είναι δυνατόν να αυξηθεί σε 100 µονόδροµες ζεύξεις ανά εβδοµάδα. Τα 
ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για αιτήσεις ανάκλησης. 

 
4. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που απαιτούν ∆ιεθνή Συντονισµό, η 

αίτηση διεκπεραιώνεται εντός 6 εβδοµάδων από την  υποβολή µιας 
πλήρους αίτησης. Στη περίπτωση ∆ιεθνούς Συντονισµού, η προθεσµία 
ισχύει µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ∆ιεθνούς Συντονισµού.  
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5. Για τη χορήγηση των ∆ικαιωµάτων χρήσης οι ενδιαφερόµενοι 

υποβάλλουν αίτηµα σύµφωνα µε το υπόδειγµα που δηµοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Το εν λόγω αίτηµα κατατίθεται στην ΕΕΤΤ µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα του 
παρόντος. Η ΕΕΤΤ εξετάζει αν : 
 
(α) Η αίτηση είναι πλήρης και περιέχει όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το Παράρτηµα της παρούσας. 
 (β) Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες αναφέρονται στην αίτηση 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη παροχή των Υπηρεσιών 
Ραδιοεπικοινωνίας για τις οποίες ο αιτούµενος δηλώνει στην 
αίτηση του, σύµφωνα µε τον ΕΚΚΖΣ και πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τους όρους χρήσης των ζωνών που 
αναφέρονται στις σχετικές  Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Αν για τις ζώνες 
αυτές δεν υπάρχει πρόβλεψη από Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή το 
ΕΚΚΖΣ, εφαρµόζονται οι διεθνείς Αποφάσεις ή Συστάσεις. 

 (γ) Ο αιτούµενος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του σχετικά µε τη 
καταβολή τελών του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον 
χρησιµοποιεί ήδη ραδιοσυχνότητες  

 (δ) Ο αιτούµενος µε τη συγκεκριµένη αίτηση του, δεν υπερβαίνει τα 
όρια που καθορίζονται στη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

 
6. Στην περίπτωση που δεν πληρούται κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία, ο 

η αίτηση δεν διεκπεραιώνεται και  επιστρέφεται στον αιτούµενο.  
 
7. Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις της 

ανωτέρω παραγράφου, η ΕΕΤΤ εξετάζει περαιτέρω την αίτηση και 
εκχωρεί το σύνολο ή µέρος των αιτούµενων ραδιοσυχνοτήτων. Η αίτηση 
ή µέρος αυτής απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη Απόφαση, ιδίως αν  
συντρέχουν τουλάχιστον ένας εκ των ακόλουθων λόγων: 

 
(α) Υπάρχουν λάθη ή ελλείψεις στα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία που 

πρέπει να υποβληθούν, και τα οποία αναφέρονται Παράρτηµα Β 
του παρόντος Κανονισµού. 

 (β) Από τη θεωρητική διερεύνηση του φακέλου του προκύπτει ότι, δεν 
υπάρχει διαθέσιµη ραδιοσυχνότητα, που να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή από το 
συγκεκριµένο Σταθµό Ραδιοεπικοινωνιών χωρίς να προκληθούν 
Επιζήµιες Παρεµβολές σε νοµίµως λειτουργούντες Σταθµούς. Σε 
αυτή τη περίπτωση είναι δυνατή η Εκχώρηση ∆ικαιώµατος σε 
άλλη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων εφόσον έχει προσδιοριστεί τέτοια 
στην αίτηση.  

 (γ)  Με βάση τη θεωρητική ανάλυση η ισοδύναµη ισοτροπικά 
ακτινοβολούµενη ισχύς εκποµπής ή η φασµατική πυκνότητα 
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ισχύος είναι µεγαλύτερη από τα µέγιστα επιτρεπτά όρια που θέτει 
ο ∆ιεθνής Κανονισµός Ραδιοεπικοινωνιών, για τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία . 

 (δ)  Η χορήγηση του δικαιώµατος δεν τεκµηριώνεται µε βάση την 
τεχνική και οικονοµικά αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος. 

 (ε)  Ο αιτών δεν προσκοµίσει εντός της προθεσµίας που του έχει τεθεί 
οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες απαιτούνται για την 
διεκπεραίωση της αίτησής του. 

 
8. Σε περίπτωση κατά την οποία από τη θεωρητική διερεύνηση του 

αιτήµατος προκύπτει ότι πληρούται οι όροι για την Εκχώρηση του 
∆ικαιώµατος, εκδίδεται η ατοµική διοικητική πράξη Εκχώρησης των 
ραδιοσυχνοτήτων και ενηµερώνεται το Εθνικό Μητρώο 
Ραδιοσυχνοτήτων. Ως ηµεροµηνία έναρξης χρέωσης των τελών χρήσης 
κάθε ραδιοσυχνότητας για την οποία έχει εκδοθεί ∆ικαίωµα θεωρείται η 
πρώτη ηµέρα του µήνα έκδοσης της πράξης Εκχώρησης  Αντίστοιχα το 
∆ικαίωµα χρεώνεται έως την πρώτη ηµέρα του µήνα λήξης του 
∆ικαιώµατος.  

 
9. Η ΕΕΤΤ δύναται να προσδιορίζει στο ∆ικαίωµα την αποκλειστική ή µη 

αποκλειστική χρήση µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων καθώς και τους τεχνικούς όρους χρήσης του 
∆ικαιώµατος, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίσει την ορθολογική, ασφαλή 
και αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος χωρίς Επιζήµιες Παρεµβολές. 
Για το λόγο αυτό δεν δεσµεύεται από συγκεκριµένες τιµές των τεχνικών 
χαρακτηριστικών τα οποία τυχόν περιέχονται στην αίτηση χορήγηση του 
∆ικαιώµατος, και τα οποία µεταξύ άλλων µπορεί ενδεικτικά να είναι : η 
ισχύ εκποµπής, η πόλωση κεραιών ή οι συχνότητες εκποµπής/λήψης, 
(εφόσον η αίτηση Εκχώρησης αναφέρεται σε συγκεκριµένες 
ραδιοσυχνότητες ή ραδιοδιαύλους). Ο εκδοχέας του ∆ικαιώµατος έχει 
δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως την ανάκληση του ∆ικαιώµατος που του 
έχει εκχωρηθεί αν κρίνει ότι οι όροι χρήσης που προσδιορίζονται σε αυτό 
δεν τον ικανοποιούν. Εφόσον ο εκδοχέας δεν ζητήσει εγγράφως την 
ανάκληση του ∆ικαιώµατος εντός δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία 
εκχώρησης υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη ραδιοσυχνοτήτων που 
αντιστοιχούν στο ∆ικαίωµα, µέχρι την ηµεροµηνία ανάκλησης του 
∆ικαιώµατος.  

 
10. Η εξέταση κάθε αίτησης γίνεται κατά χρονική προτεραιότητα ανά ζώνη 

ραδιοσυχνοτήτων µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης της 
αίτησης στην ΕΕΤΤ, εκτός αν πρόκειται για Εκχωρήσεις ∆ικαιωµάτων  
που αφορούν : 

  
(α) Ραδιοσυχνότητες οι οποίες χρησιµοποιούνται στα πλαίσια 

προσωρινού ∆ικαιώµατος.  
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 (β) Ραδιοσυχνότητες που άπτονται θεµάτων δηµόσιας τάξης και 
ασφάλειας, δηµόσιας υγείας ή γενικότερα λόγους δηµόσιου 
συµφέροντος. 

 (γ)  Ραδιοσυχνότητες που χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις εκτάκτων 
αναγκών, που είναι δυνατόν να δηµιουργήσει κίνδυνο για 
ανθρώπινη ζωή ή περιουσία, µε την επιφύλαξη ότι η χορήγηση 
ισχύει µόνο για το χρονικό διάστηµα της έκτακτης ανάγκης..  

 
Σε κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρµόζεται η διαδικασία η 
οποία αναφέρεται στο παρόν άρθρο στη περίπτωση όµως αυτή η αίτηση 
εγκρίνεται, απορρίπτεται ή εγκρίνεται υπό όρους, µέσα σε προθεσµία 20 
εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης. 

 
11. Η ΕΕΤΤ µε Αποφάσεις που θα εκδώσει, δύναται να ορίζει τη διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθείται για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων 
για τη χορήγηση ∆ικαιωµάτων. 

 
12.  Ιδιαίτερα για τη χορήγηση ∆ικαιώµατος σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό 

σταθµό για τη µεταφορά ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήµατος, 
απαιτείται ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός να λειτουργεί νοµίµως, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

 
 

Άρθρο 6 
∆ιαδικασία Χορήγησης ∆ικαιωµάτων 

µε Περιορισµό του Αριθµού τους 
 

1. Περιορισµός του αριθµού των ∆ικαιωµάτων είναι δυνατός εάν τούτο είναι 
απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του φάσµατος. 
Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία για τη χορήγηση των ∆ικαιωµάτων 
µπορεί να επιµηκυνθεί στους οκτώ (8) συνολικά µήνες, από τη 
δηµοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Η ΕΕΤΤ εξετάζει σε 
τακτά διαστήµατα κατά πόσον είναι αναγκαίο προκειµένου να 
διασφαλισθεί η αποδοτική χρήση και διαχείριση της τρέχουσας και 
µελλοντικής ζήτησης για ραδιοσυχνόητες να επιβληθεί περιορισµός στον 
αριθµό δικαιωµάτων χρήσης που θα εκχωρηθούν 

 
2.  Όταν υπάρχει περίπτωση περιορισµού των δικαιωµάτων χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων, µετά από σχετική απόφαση του ΥΜΕ και κατόπιν 
σχετικής εισήγησης της ΕΕΤΤ, διενεργείται για το θέµα δηµόσια 
διαβούλευση από την ΕΕΤΤ 

 
3. Μετά την λήξη της διαβούλευσης και κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ, ο 

ΥΜΕ δύναται να προβαίνει σε περιορισµό του αριθµού των δικαιωµάτων 
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χρήσης και καθορίζει το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που 
πρόκειται να εφαρµοστεί. 

 
4. Η ΕΕΤΤ µε Απόφασή της δηµοσιεύει τα τεύχη προκήρυξης του 

∆ιαγωνισµού στα οποία προσδιορίζει λεπτοµερώς τη διαδικασία και τους 
όρους του διαγωνισµού κατά αποκλειστική κρίση και µε τρόπο 
αντικειµενικό, σαφή και χωρίς να εισάγονται διακρίσεις. Η ΕΕΤΤ 
διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείσει από το διαγωνισµό συγκεκριµένο 
ενδιαφερόµενο εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια τάξη, ασφάλεια ή 
υγεία και αν θίγεται η ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισµού.  

 
5. Η ΕΕΤΤ δύναται να επανεξετάζει τον περιορισµό του αριθµού των προς 

παροχή δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και κατόπιν διενέργειας 
δηµόσιας διαβούλευσης εισηγείται την µεταβολή του αριθµού στον ΥΜΕ 

 
6. Στην περίπτωση που το ατοµικό ∆ικαίωµα Χρήσης που χορηγείται δεν 

προσδιορίζει την θέση κάθε σταθµού ραδιοεπικοινωνίας του δικτύου, ο 
κάτοχος του δικαιώµατος υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ ανά 
εξάµηνο τις θέσεις των σταθµών του δικτύου του. 

 
 

Άρθρο 7 
Όροι που δύναται να συνοδεύουν το ∆ικαίωµα Χρήσης 

 
1. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες έχει εκχωρηθεί ∆ικαίωµα, 

πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται 
οποιαδήποτε Επιζήµια Παρεµβολή σε άλλη ραδιοσυχνότητα που 
χρησιµοποιείται σε Πρωτεύουσα Βάση και να είναι απολύτως σύµφωνη 
µε τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στο εν λόγω ∆ικαίωµα και το 
Κανονισµό όρων χρήσης συχνοτήτων της ΕΕΤΤ. 

 
2. Η EETT δύναται να επιβάλλει όρους για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων που 

αναφέρονται στο ∆ικαίωµα, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τους 
χρήστες  των ραδιοσυχνοτήτων. Οι όροι αυτοί µπορεί να περιέχουν: 
(α) περιγραφή του δικτύου ή της υπηρεσίας για την οποία το ∆ικαίωµα 

αυτό έχει εκχωρηθεί   
(β) εξασφάλιση αποτελεσµατικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων και 

απαιτήσεων ραδιοκάλυψης  
(γ) τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές περί αποφυγής επιζήµιων 

παρεµβολών και έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία 
όταν αυτές διαφέρουν από τους όρους που τυχόν περιέχονται σε 
γενικές εξουσιοδοτήσεις   

(δ) µέγιστη διάρκεια αυτού του δικαιώµατος  
(ε) όροι µεταβίβασης του δικαιώµατος µε πρωτοβουλία του 

δικαιούχου και όρους  µεταβίβασης  
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(στ) τέλη χρήσης 
(ζ) τυχόν δεσµεύσεις του δικαιούχου κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας επιλογής που διενεργείται από την ΕΕΤΤ κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού. 

(η) υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες.   
 
3. Ο κάτοχος του ∆ικαιώµατος υποχρεούται να καταβάλλει τέλη για τα 

δικαιώµατα που κατέχει, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της ΕΕΤΤ. Τα 
τέλη καθορίζονται µε Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 

 
4. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιεί ο κάτοχος του ∆ικαιώµατος θα πρέπει να 

είναι σύµφωνος µε τους όρους του ∆ικαιώµατος και το Π.∆. 44/2002. 
 

 
Άρθρο 8 

∆ιεθνής Συντονισµός 
 

1. Οποιαδήποτε Εκχώρηση νέου ∆ικαιώµατος ή τροποποίηση υφιστάµενης 
∆ικαιώµατος γίνεται κατά  τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση 
Επιζήµιας Παρεµβολής σε υπηρεσίες που προσφέρονται από Σταθµούς 
άλλης χώρας που χρησιµοποιούν συχνότητες εκχωρηθείσες σύµφωνα µε 
τον Πίνακα Κατανοµής Συχνοτήτων και τις άλλες διατάξεις του 
Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών, τα χαρακτηριστικά των οποίων 
εκχωρήσεων έχουν καταγραφεί στο ∆ιεθνές Μητρώο Συχνοτήτων. 

 
2. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται διεθνής συντονισµός όταν υπάρχει σοβαρή 

πιθανότητα πρόκλησης Επιζήµιας Παρεµβολής σε Υπηρεσίες 
Ραδιοεπικοινωνίας που παρέχονται από νοµίµως λειτουργούντες 
Σταθµούς άλλης χώρας.  

 
3. Στην περίπτωση ανάγκης ∆ιεθνούς συντονισµού εφαρµόζονται οι 

σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε 
ισχύουν. Το αίτηµα για το οποίο απαιτείται διεθνής συντονισµός 
αποστέλλεται στο ΥΜΕ  

 
 

Άρθρο 9 
∆ιάρκεια ∆ικαιώµατος  

 
1. Για τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, εξαιρουµένων των 

περιπτώσεων δικαιωµάτων που χορηγούνται υπό καθεστώς περιορισµού 
του αριθµού τους και µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων αλλαγής των 
όρων χρήσης που συνοδεύουν το ∆ικαίωµα, όπως οι όροι αυτοί 
καθορίζονται µε τις εκάστοτε ισχύουσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, το 
δικαίωµα είναι µέγιστης διάρκειας 7 ετών και δύναται να ανανεώνεται 
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από την ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου που υποβάλλεται 
εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δύο εβδοµάδες πριν την 
λήξη του δικαιώµατος.. Η διάρκεια της κάθε ανανέωσης είναι µέχρι 7 έτη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταρχήν εξέταση του αιτήµατος 
ανανέωσης, είναι η ανελλιπής καταβολή των τελών χρήσης φάσµατος 
ραδιοσυχνοτήτων. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει στην αίτησή του να 
δηλώνει αν επιθυµεί µικρότερη διάρκεια για το ∆ικαίωµα που αιτείται. 

 
2. Η διάρκεια προσωρινού ∆ικαιώµατος χρήσης περιορίζεται το πολύ σε δύο 

µήνες και µπορεί να ανανεώνεται άπαξ για έως δύο µήνες επιπλέον  
 
3. Για τις περιπτώσεις δικαιωµάτων χρήσης που χορηγούνται υπό καθεστώς 

περιορισµού του αριθµού τους, ισχύει η διάρκεια που αναφέρεται στο 
∆ικαίωµα Χρήσης που χορηγείται στους δικαιούχους στα πλαίσια της 
εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας. Ανανέωση του δικαιώµατος αυτού 
µπορεί να γίνει µετά από αίτηση του δικαιούχου η οποία υποβάλλεται 
τουλάχιστον ένα έτος πριν από την λήξη του δικαιώµατος. Πριν από την 
λήψη Απόφασης η ΕΕΤΤ µπορεί να αιτείται οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει 
απαραίτητα για την εξέταση του αιτήµατος. Για την λήψη της Απόφασης 
η ΕΕΤΤ λαµβάνει υπόψη ιδίως τα κριτήρια της παρ 5 του Άρθρου 3 του 
παρόντος. Με την απόφαση για ανανέωση του δικαιώµατος η ΕΕΤΤ 
δύναται να προβεί και σε τροποποίηση των όρων του δικαιώµατος 
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και να υποχρεώσει τους δικαιούχους 
σε καταβολή τιµήµατος.  

 
4. Για τις περιπτώσεις δικαιωµάτων χρήσης που χορηγούνται υπό καθεστώς 

περιορισµού του αριθµού τους ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί την 
παράταση της διάρκειας ισχύος του δικαιώµατος χρήσης, η οποία 
χορηγείται µε Απόφαση της ΕΕΤΤ. Η χρονική διάρκεια της παράτασης 
δεν µπορεί να υπερβεί το ένα έτος και ο δικαιούχος υποχρεούται στην 
καταβολή του αναλογούντος για την συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
τιµήµατος. Πριν από την λήψη Απόφασης η ΕΕΤΤ µπορεί να αιτείται 
οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την εξέταση του αιτήµατος. 
Για την λήψη της Απόφασης η ΕΕΤΤ λαµβάνει υπ’ όψιν ιδίως τα κριτήρια 
της παρ 5 του Άρθρου 3 του παρόντος.  

 
 

Άρθρο 10 
Τροποποίηση Όρων ∆ικαιώµατος 

 
1. Για τα δικαιώµατα χρήσης µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων εξαιρουµένων 

των περιπτώσεων δικαιωµάτων που αφορούν ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 
ανεξαρτήτως αν έχουν χορηγηθεί υπό καθεστώς περιορισµού του αριθµού 
τους ο κάτοχος του δικαιώµατος µπορεί να αιτηθεί την τροποποίηση του 
∆ικαιώµατος, εφόσον αυτή δεν αφορά αλλαγή θέσης (εκτός αν το αίτηµα 



 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  13

τροποποίησης αφορά εύλογες αλλαγές στο προσδιορισµό της θέσης που 
οφείλονται σε διαφορές ανάµεσα στις δηλωθείσες συντεταγµένες και την 
ταχυδροµική διεύθυνση θέσης του σταθµού). Η τροποποίηση γίνεται µε 
απόφαση της ΕΕΤΤ ύστερα από αίτηση του κατόχου της Εκχώρησης, η 
οποία υποβάλλεται τουλάχιστον 45 ηµέρες πριν την σχεδιαζόµενη 
υλοποίηση της τροποποίησης. Απόφαση εκδίδεται εντός έξι εβδοµάδων 
από την αίτηση. 

 
2. Η ΕΕΤΤ µπορεί να τροποποιήσει αυτεπάγγελτα το ∆ικαίωµα που έχει 

χορηγήσει,  υπό τους ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) είναι αντικειµενικά αιτιολογηµένη σε σχέση µε τη χρήση της 

συγκεκριµένης ραδιοσυχνότητας, κατά κανόνα για λόγους 
εναρµόνισης σε Ευρωπαϊκό ή ∆ιεθνές επίπεδο, αποδοτικής χρήσης 
του φάσµατος, για λόγους δηµόσιας υγείας, τάξης και ασφάλειας,   

 (β) δεν εισάγει υπέρµετρες διακρίσεις σε βάρος συγκεκριµένων 
προσώπων ή συγκεκριµένης κατηγορίας προσώπων, είτε 
αναφορικά µε τον χρόνο και τρόπο πληρωµής των τελών χρήσης 
είτε µε άλλο τρόπο  

 (γ) είναι αναλογική µε τους στόχους της τροποποίησης ή του όρου 
χρήσης   

 (δ) είναι διαφανής, τόσο από την άποψη των χρηστών που αναφέρεται 
και του σκοπού που επιδιώκει. 

 (ε)  ο κάτοχος της ραδιοσυχνότητας ενηµερώνεται εγγράφως 
τουλάχιστον 3 µήνες πριν την τροποποίηση και στη συνέχεια 
καλείται να υποβάλλει τις απόψεις του επί της τροποποίησης 
αυτής. Σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες η προθεσµία αυτή 
µπορεί να µειώνεται σε 2 εβδοµάδες. 

  
3. Πριν από τη δηµοσίευση της απόφασης της ανωτέρω παραγράφου, η 

ΕΕΤΤ πρέπει να δηµοσιεύσει ανακοίνωση µε την οποία: 
(α) δηλώνει την πρόθεσή της να προβεί στην εκεί περιγραφόµενη 

τροποποίηση.  
 (β) θέτει τους όρους χρήσης και τα αποτελέσµατα των όρων, 

τροποποιήσεων ή καταργήσεων. 
(γ) παρέχει πλήρη αιτιολογία των προτεινοµένων όρων, 

τροποποιήσεων ή καταργήσεων. 
 (δ) καθορίζει την προθεσµία ελάχιστης διάρκειας τριών εβδοµάδων, 

εντός της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν να υποβάλλουν 
τις θέσεις και απόψεις τους  σχετικά µε αυτήν την πρόταση. 

  
 

Άρθρο 11 
Αναστολή ∆ικαιώµατος 
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1.  Αναστολή του ∆ικαιώµατος µπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που 
ανασταλεί η Γενική Άδεια, ενόψει της οποία χορηγήθηκε το εν λόγω 
∆ικαίωµα ή ο κάτοχος του ∆ικαιώµατος προβεί σε σοβαρές ή/και 
επανειληµµένες παραβάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 63 
του Ν 3431. Σοβαρές  παραβάσεις θεωρούνται ιδίως οι εξής : 

 
 (α) Η περίπτωση της επαναλαµβανόµενης Επιζήµιας Παρεµβολής 

άλλων νοµίµως λειτουργούντων Σταθµών, σύµφωνα µε τους όρους 
της Εκχώρησης. 

 (β) Η περίπτωση χρησιµοποίησης των Σταθµών κατά τρόπο που δεν 
είναι σύµφωνος µε τον δηλωθέντα προορισµό τους ή χρήσης 
εξοπλισµού που δεν πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα οποία 
βασίστηκε το ∆ικαίωµα. 

 (γ) Όταν ο κάτοχος του δικαιώµατος  χρησιµοποιεί την εκχωρηµένη 
συχνότητα κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει µε την αίτησή του µε 
βάση την οποία χορηγήθηκε το ∆ικαίωµα ή/και παραβιάζει τους 
όρους του ∆ικαιώµατος. 

 (δ) Όταν από τις αρµόδιες αρχές, διαπιστώνεται η πρόκληση 
επιβλαβών παρενοχλήσεων σε άλλα συστήµατα ραδιοεπικοινωνίας 
λόγω µη τήρησης των όρων και τεχνικών στοιχείων της 
Εκχώρησης ή λόγω βλάβης / δυσλειτουργίας του εξοπλισµού που 
καλύπτεται από αυτήν, ο κάτοχος του ∆ικαιώµατος υποχρεώνεται 
να διακόψει τη λειτουργία των υπαίτιων συστηµάτων του αµέσως.  

 
2. Αναστολή του ∆ικαιώµατος γίνεται επίσης για λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος.  
 
3. Αναστολή του ∆ικαιώµατος γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

Άρθρο 63 του Ν 3431. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι Επιζήµιες  
Παρεµβολές θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια,  είναι 
δυνατόν να ληφθούν  άµεσα µέτρα προκειµένου να διακοπεί η χρήση των 
συστηµάτων που προκαλούν τις εν λόγω παρεµβολές. 

 
 

Άρθρο 12 
Ανάκληση ∆ικαιώµατος 

 
1.  Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται και ισχύουν παράλληλα οι 

γενικότερες διατάξεις της νοµοθεσίας για την ανάκληση των διοικητικών 
πράξεων. 

 
2. Το ∆ικαίωµα µπορεί να ανακληθεί ή να καταργηθεί, εφόσον ανακληθεί η 

Γενική Άδεια ή και  έπειτα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΕΕΤΤ, 
ιδίως στις εξής περιπτώσεις : 
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(α) 'Όταν, επί χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα ο 
κάτοχος τους ∆ικαιώµατος καθυστερεί να εκπληρώσει τις 
ληξιπρόθεσµες  οφειλές του προς την ΕΕΤΤ, σε σχέση µε τις 
Ραδιοσυχνότητες που περιλαµβάνει το ∆ικαίωµα,. 

 (β) Όταν η συγκεκριµένη ραδιοσυχνότητα του ∆ικαιώµατος έχει 
εκχωρηθεί σε ∆ευτερεύουσα Βάση  στη συγκεκριµένη ζώνη και η 
οποία (ραδιοσυχνότητα) προκαλεί Επιζήµιες Παρεµβολές σε 
ραδιοσυχνότητες που έχουν Εκχωρηθεί σε Πρωτεύουσα βάση, 
σύµφωνα µε τον ΕΚΚΖΣ.  

 (γ) Αν παρά την επιβολή Αναστολής, ο κάτοχος του ∆ικαιώµατος  
συνεχίζει τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων του ∆ικαιώµατος.   

 (δ) Αν σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγρ. 7 του παρόντος Κανονισµού, 
η ΕΕΤΤ έχει προβεί σε χορήγηση ∆ικαιώµατος, µε διαφορετικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά από αυτά που περιέχονται στην αίτηση 
εκχώρησης και παρά ταύτα ο ∆ικαιούχος κάνει χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων κατά τρόπο ο οποίος αντίκειται στη παραπάνω 
Απόφαση. 

  
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 63 του Ν 3431 

  
3. Εάν µετά την Εκχώρηση του ∆ικαιώµατος και αφού ο Σταθµός 

ραδιοεπικοινωνιών  τεθεί σε λειτουργία  αποδειχτεί ότι το 
νεοεγκατεσταθέν σύστηµα δέχεται ή προκαλεί Επιζήµιες  Παρεµβολές  σε 
νοµίµως λειτουργούντα συστήµατα και οι οποίες δεν ήταν  δυνατό να 
προβλεφθούν από την θεωρητική ανάλυση του φακέλου, η Εκχώρηση 
ανακαλείται και η ΕΕΤΤ προβαίνει σε Εκχώρηση νέου ∆ικαιώµατος κατά 
απόλυτη χρονική προτεραιότητα. 

 
4. Το ∆ικαίωµα ανακαλείται άµεσα µετά από έγγραφη αίτηση του κάτοχου 

της Εκχώρησης στην οποία αναφέρει ότι δεν επιθυµεί πλέον να 
χρησιµοποιήσει την εν λόγω ραδιοσυχνότητα. 

 
5. Στις περιπτώσεις των Ειδικών Ραδιοδικτύων για επιβατηγά αυτοκίνητα 

δηµόσιας χρήσης µε µετρητή (ΤΑΞΙ), το ∆ικαίωµα ανακαλείται σε 
περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης του Νοµάρχη, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 28 παρ. 3 του Ν.3431/2006, κατόπιν 
κοινοποίησης του στην ΕΕΤΤ 

 
 

Άρθρο 13 
Παροχή Πληροφοριών 

 
1. Η EETT µπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιµοποιεί 

ραδιοσυχνότητες να της παράσχει όλες τις πληροφορίες που αυτή θεωρεί 
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απαραίτητες για να  εκπληρώσει τις λειτουργίες της .Η παροχή αυτών των 
πληροφοριών διέπεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 64 του Ν 3431 

 
2. Πρόσωπο ή επιχείρηση που χρησιµοποιεί ραδιοσυχνότητες υποχρεούται 

να γνωστοποιήσει άµεσα στην ΕΕΤΤ εάν σχετική αίτησή του προς άλλο 
φορέα για  έγκριση  κατασκευής κεραίας έχει απορριφθεί. 

 
3. Ιδίως, οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

χρησιµοποιούν ραδιοσυχνότητες, οφείλουν να παρέχουν κατόπιν 
αιτήµατος της ΕΕΤΤ κάθε είδους πληροφορία σχετική µε τη θέση, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διασύνδεση των σταθµών 
ραδιοεπικοινωνίας του δικτύου τους. 

 
 

Άρθρο 14 
Kυρώσεις 

 
Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ν.3431/2006. 

 
 

Aρθρο 15 
Τελικές και Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

 
1. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος του 

Ν.3431/2006 και αφορούν εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα µε την 
Απόφαση της ΕΕΤΤ 254/72 (ΦΕΚ 895/Β΄/16.7.2002), εξακολουθούν να 
ισχύουν και επέχουν θέση ατοµικών ∆ικαιωµάτων Χρήσης υπό το 
καθεστώς του παρόντος Κανονισµού, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. 
Οι δικαιούχοι των δικαιωµάτων αυτών, υπάγονται σε καθεστώς Γενικής 
Άδειας. 

 
2. Απονοµές ή εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων 

που περιλαµβάνονται σε ειδικές άδειες που χορηγήθηκαν σε παρόχους 
δικτύων και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την προϊσχύουσα νοµοθεσία, από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, µετατρέπονται σε ∆ικαιώµατα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων υπό το καθεστώς του παρόντος κανονισµού, και 
συνοδεύονται από τους όρους και τις υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται 
στην ειδική άδεια που είχε χορηγηθεί, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρονικής διάρκειας ισχύος αυτών, και µε την επιφύλαξη της διάταξης του 
Άρθρου 69 παρ 3 του Ν 3431. 

 
3. Εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων που έγιναν υπό καθεστώς ειδικής άδειας 

σύµφωνα µε την προϊσχύουσα νοµοθεσία και βρίσκονται σε ισχύ, 
εξακολουθούν να ισχύουν και επέχουν θέση δικαιωµάτων χρήσης, υπό το 
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καθεστώς του παρόντος κανονισµού. Η διάρκεια ισχύος των δικαιωµάτων 
αυτών είναι 7 έτη από την ηµεροµηνία εκχώρησης των συχνοτήτων και 
σε κάθε περίπτωση η ισχύς του δικαιώµατος δεν λήγει πριν την πάροδο 
ενός έτους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος. 

 
4. Άδειες ειδικών ραδιοδικτύων που βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη 

ισχύος του Ν.3431/2006 και έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΕΤΤ, εγγράφονται 
στο Μητρώο Γενικών Αδειών σύµφωνα µε το άρθ. 28 παρ.4 του 
Ν.3431/2006 και οι αντίστοιχες εγγραφές ραδιοσυχνοτήτων στο ΕΜΡ των 
αδειών αυτών µετατρέπονται σε ατοµικό ∆ικαίωµα Χρήσης υπό το 
καθεστώς του παρόντος Κανονισµού. 

 
5. Κάθε είδους εκχωρήσεις προσωρινής διάρκειας που έχουν γίνει µε την 

προϊσχύουσα νοµοθεσία, διατηρούνται σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους. 
 
 

Άρθρο 16 
Τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

 
1. Σε όλες τις περιπτώσεις χορήγησης Ατοµικού ∆ικαιώµατος Χρήσης 

σύµφωνα µε τον υπάρχων Κανονισµό καταβάλλονται τέλη χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων  και διοικητικά τέλη για την διαχείριση και έλεγχο των 
αιτήσεων των παρόχων. Ο υπολογισµός των τελών αυτών γίνεται 
σύµφωνα µε την Απόφαση της ΕΕΤΤ υπ. Αρίθµ. 276/49 (ΦΕΚ 
256/Β΄/4.3.2003), η οποία διατηρείται σε ισχύ. Ως διοικητικά τέλη, 
νοούνται τα αναφερόµενα στην ως άνω Απόφαση της ΕΕΤΤ ως τέλη 
εκχώρησης. 

 
2. Ειδικότερα για τα δίκτυα της κινητής υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένων 

των ειδικών ραδιοδικτύων, καταβάλλεται για την επεξεργασία των 
αιτηµάτων διοικητικό τέλος ίσο µε €115 ανά αναµεταδότη ή σταθµό 
βάσης εφόσον το δίκτυο δεν περιλαµβάνει αναµεταδότες. Για τα εν λόγω 
δίκτυα που δεν έχουν σταθµούς βάσης ή αναµεταδότες, το τέλος 
καθορίζεται σε €115 ανά αίτηση. 
 
 

Άρθρο 17 
Έναρξη Ισχύος 

 
Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού άρχεται από τη δηµοσίευση του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.     
 
Ο παρών Κανονισµός να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά  

 
Προκειµένου για τη χορήγηση ∆ικαιώµατος ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει  
Αίτηση στην ΕΕΤΤ η οποία περιλαµβάνει : 

 
1. Τα πλήρη στοιχεία  του νοµικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλλει την 

αίτηση και στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ∆ικαίωµα, καθώς και τον 
αριθµό πρωτοκόλλου που έχει λάβει από την ΕΕΤΤ για την κατάθεση της 
∆ήλωσης Καταχώρησης –εφόσον απαιτείται να υποβληθεί τέτοια. 

 
2. Πλήρη στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου του αιτούντος και στοιχεία του 

τεχνικού υπευθύνου (εφόσον υπάρχει). 
 
3. Περιγραφή της σκοπιµότητας και των υπηρεσιών τις οποίες πρόκειται να 

παρέχει ο αιτούµενος µε το εν λόγω ∆ικαίωµα.  
 
4. Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά εκποµπής και λήψης των 

ραδιοηλεκτρικών συσκευών, των κεραιών και των σηµατοτροφοδοτικών 
καλωδίων που θα χρησιµοποιηθούν. 

 
5. Την ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, εντός της οποίας αιτείται την 

ραδιοσυχνότητα, και τις ζώνες που προτείνονται από το αιτούντα, σε 
περίπτωση ενδεχόµενης αδυναµίας Εκχώρησης ραδιοσυχνότητας στην 
αρχική ζώνη. 

 
6. Στη περίπτωση Σταθερού ή Επίγειου Σταθµού τις γεωγραφικές  

συντεταγµένες  του  εν λόγω  Σταθµού  (µε ακρίβεια δεύτερου λεπτού),  
την  ισχύ  εκποµπής  κάθε  ποµπού, και  την  ακριβή  κατεύθυνση  των  
κεραιών  ή  την  ακριβή τροχιά που εκτελεί η κεραία (εφόσον πρόκειται 
για κεραία παρακολούθησης τροχιάς).  

 Επιπλέον :  
 
α. Προκειµένου για Σταθµούς που λειτουργούν σε µόνιµη βάση, τα 

αποτελέσµατα µελέτης για τη χρήση της προς Εκχώρηση 
ραδιοσυχνότητας ή ραδιοδιαύλου, µε πλήρεις τεχνικούς 
υπολογισµούς σχετικά µε την ποιότητα και τη διαθεσιµότητα των 
ραδιοζεύξεων. Οι εν λόγω µελέτες εκπονούνται, όπως προβλέπουν 
κατά σειρά προτεραιότητας :  
 
- οι σχετικοί Κανονισµοί που εκδίδονται από την ΕΕΤΤ, 
- οι Αποφάσεις της ΕRC, 
- οι Συστάσεις της ERC, 
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- οι σχετικές Συστάσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 
(ΙΤU-R). 

 
β. Προκειµένου για Σταθµό που λειτουργεί σε Προσωρινή Βάση, τις 

ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης  λειτουργίας του Σταθµού.  
 

7. Στην περίπτωση  Σταθµού Ξηράς, τις γεωγραφικές συντεταγµένες του εν 
λόγω Σταθµού (µε ακρίβεια δεύτερου λεπτού) την ισχύ εκποµπής κάθε 
ποµπού, την επιθυµητή γεωγραφική κάλυψη  τον µέγιστο αριθµό χρηστών 
της υπηρεσίας εντός της γεωγραφικής περιοχής κάλυψης για κάθε Σταθµό 
Ξηράς,  την κατεύθυνση της κεραίας εφόσον αυτή είναι κατευθυντική, 
καθώς και τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας του Σταθµού 
εφόσον αυτός λειτουργεί σε Προσωρινή Βάση. 

 
8.  Στη περίπτωση Ειδικού Ραδιοδικτύου για επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας 

χρήσης µε µετρητή (ΤΑΞΙ), βεβαίωση έγκρισης του καταστατικού του 
ραδιοταξί, από την αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στη περίπτωση 
ειδικού ραδιοδικτύου που πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει 
στους ελεγχόµενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χώρους 
αερολιµένων, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη αυτής. 

 
9.  Στη περίπτωση Κινητού Σταθµού, ή κατά περίπτωση Επίγειου Κινητού 

Σταθµού τη γεωγραφική περιοχή µέσα στην οποία ο Σταθµός δύναται να 
κινηθεί, παρουσιαζόµενη σε χάρτη κλίµακας µικρότερης ή ίσης του 
1:1000.000 καθώς και τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης λειτουργίας, 
εφόσον ο εν λόγω Σταθµός λειτουργεί σε Προσωρινή Βάση.  

10. Οι ώρες έναρξης και λήξης χρήσης των προς Εκχώρηση 
ραδιοσυχνοτήτων σε ηµερήσια βάση, όταν οι ώρες αυτές µπορούν να 
προσδιοριστούν και εφόσον η χρήση είναι διακεκοµµένη ή περιστασιακή 
και µπορούν να προσδιοριστούν. 

 
11. Απόδειξη πληρωµής των τελών χρήσης του φάσµατος του προηγούµενου 

έτους, εφόσον πρόκειται για πάροχο που ήδη χρησιµοποιεί 
ραδιοσυχνότητες. 

 
12. Απόδειξη πληρωµής των ∆ιοικητικών τελών. 
 
13. Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του νοµίµου εκπροσώπου του αιτούντος, ότι η 

Επιχείρηση που εκπροσωπεί έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεών της, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, προκειµένου να χρησιµοποιήσει 
για τους Σταθµούς του ραδιοηλεκτρικού δικτύου εξοπλισµό, ο οποίος 
συµµορφώνεται προς : 
 
Ι.  Την Οδηγία 73/23 ΕΟΚ για ηλεκτρολογικό υλικό χαµηλής τάσης. 
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ΙΙ. Την Οδηγία 89/336 ΕΟΚ για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 

και την αντίστοιχη Κ.Υ.A. 94649/8682/93 (ΦΕΚ Β 688/13-9-94) 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 
ΙΙΙ. Την Οδηγία 99/5ΕΚ. 

 
 

∗ 
  
 

 
 
 
 

 


