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Ι. Πρόλογος
Η παρούσα διαβούλευση αφορά το κανονιστικό πλαίσιο για την αγοραπωλησία ή
εκμίσθωση μέρους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Σύμφωνα με το
Ν.3431/2006, το πλαίσιο θα καθοριστεί με κανονισμό που θα εκδοθεί από το
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ και δεν πρέπει
να σχετίζεται με τον υπό διαβούλευση «Κανονισμό μεταβίβασης Δικαιωμάτων Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων» της ΕΕΤΤ.
Ο Κανονισμός μεταβίβασης μέρους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων θα
προβλέπει τον ορισμό συγκεκριμένων υπηρεσιών και ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για τις
οποίες θα επιτρέπεται η μεταβίβαση μέρους των δικαιωμάτων που έχουν χορηγηθεί
από την ΕΕΤΤ. Σε πρώτη φάση, εξετάζεται η δυνατότητα να επιτρέπεται η μεταβίβαση
για τις υπηρεσίες σταθερής ασύρματης πρόσβασης και κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων FWA (3.4-3.6GHz, και 24.5-26.5 GHz), GSM900, DCS1800 και
UMTS που έχουν χορηγηθεί για χρήση πανελλαδικά. Ο μερισμός κάθε δικαιώματος
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να γίνει είτε σε γεωγραφικό επίπεδο (η ίδια ζώνη
ραδιοσυχνοτήτων να χρησιμοποιείται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές από
διαφορετικούς παρόχους), είτε σε φασματικό επίπεδο (να μεταβιβάζεται μέρος των
ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί στον πάροχο σε κάποιον τρίτο). Εξυπακούεται
ότι και στις δύο περιπτώσεις θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν τεχνικοί περιορισμοί που
αφορούν στο ελάχιστο απαιτούμενο φάσμα για τη παροχή της υπηρεσίας και στη
προστασία από επιζήμιες παρεμβολές.
Η παρούσα διαβούλευση σκοπό έχει να καταγραφούν οι απόψεις της αγοράς για το
θέμα, ώστε να ληφθούν υπόψη στην εισήγηση που θα κάνει στη συνέχεια η Ε.Ε.Τ.Τ.
προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Μ.Ε.) για τη σύνταξη του εν
λόγω κανονισμού.
Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι από 18 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 18
Ιανουαρίου 2007. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική
γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 18η Ιανουαρίου
2007 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.
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Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό μεταβίβασης μέρους των
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : spectrading@eett.gr
Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης 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:
spectrading@eett.gr.
Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς τη τελική της εισήγηση στο ΥΜΕ.
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ΙΙ. Ερωτηματολόγιο
1. Ποιες υπηρεσίες και ζώνες ραδιοσυχνοτήτων είναι κατά την άποψή σας οι πλέον
κατάλληλες για να εφαρμοστεί η δυνατότητα μεταβίβασης μέρους των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και σε ποιο χρονικό ορίζοντα;
2. Θεωρείτε ότι η αγοραπωλησία ή η εκμίσθωση μέρους του δικαιώματος χρήσης
θα είναι επωφελής για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους χρήστες του
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων;
3. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο κάτοχο κάθε δικαιώματος πανελλαδικής
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων να προχωρήσει σε γεωγραφική μόνο, σε φασματική
μόνο ή ταυτόχρονα σε φασματική και γεωγραφική κατάτμηση του δικαιώματος
που έχει στη κατοχή του;
4. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι τεχνικές δυσκολίες που είναι δυνατόν να προκύψουν
κατά τη μεταβίβαση μέρους του δικαιώματος χρήσης;
5. Ποιες θεωρείτε θα πρέπει να είναι οι ρυθμιστικές προβλέψεις -παρεμβάσεις στην
περίπτωση όπου υπάρξουν προβλήματα παρεμβολών ως αποτέλεσμα της
αγοραπωλησίας ή εκμίσθωσης μέρους δικαιώματος χρήσης;
6. Ποια προβλήματα διοικητικής φύσης αναμένετε ότι θα ανακύψουν κατά την
εφαρμογή της μεταβίβασης μέρους δικαιώματος χρήσης;
7. Με δεδομένο ότι η σκοπιμότητα της εμπορίας φάσματος είναι η βέλτιστη
οικονομική αξιοποίηση του, θεωρείτε ότι θα πρέπει να τεθούν ρυθμιστικά
οριζόμενα όρια στη κατάτμηση των δικαιωμάτων ή θα πρέπει να καθορίζονται
από την λειτουργία της αγοράς;
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