ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Ι. Πρόλογος
Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει προετοιμαστεί από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέματα που άπτονται του
Κανονισμού Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, τον οποίο η
ΕΕΤΤ οφείλει να εκδώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3431/2006, προκειμένου
να γίνει προσαρμογή του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου στις διατάξεις του νέου
νόμου «περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει προτεινόμενο σχέδιο για
τον

νέο

Κανονισμό

Μεταβίβασης

Δικαιωμάτων

Χρήσης

Ραδιοσυχνοτήτων,

προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς
σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν σε θέματα μεταβίβασης ή εκμίσθωσης
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ή μεταβολής ελέγχου του κατόχου
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
υποβάλλουν τα σχόλιά τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους
που αναφέρονται.
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 δε 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 μη δημοσιευθούν.
Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό «Μεταβίβασης Δικαιωμάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων»
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
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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 δε δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που
θα ακολουθήσει.
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ΙΙ. Προτεινόμενο Σχέδιο Απόφασης
“Κανονισμός Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων”
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) και ιδίως το Άρθρο 26,

β.

το Ν.1843/1989 «Κύρωση Τελικών Πράξεων της Παγκόσμιας
Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979)»
(ΦΕΚ 96/Α/1989),

γ.

την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθ. 17225/655/2006 «Έγκριση
Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων» (ΦΕΚ
399/Β/2006),

δ.

την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός
Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006),

ε.

την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/13-6-2006 «Κανονισμός
Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
υπο Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 750/Β/21-62006).
Αποφασίζει :

Εκδίδει
τον
Κανονισμό
Μεταβίβασης
Δικαιωμάτων
Ραδιοσυχνοτήτων, οι διατάξεις του οποίου έχουν ως ακολούθως:

Χρήσης

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα
κριτήρια και τις διαδικασίες με τα οποία δύναται να μεταβιβάζονται ή
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να εκμισθώνονται στο σύνολό τους δικαιώματα χρήσης μεμονωμένων
ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, ή να επιτρέπεται η
αλλαγή φορέα του παρόχου ή η αλλαγή ελέγχου του παρόχου.
2. Στον παρόντα Κανονισμό δεν εμπίπτουν δικαιώματα χρήσης
μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που
αφορούν σε κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε δίκτυα και
μεμονωμένους
σταθμούς
ραδιοεπικοινωνιών
της
υπηρεσίας
ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και
σε 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.
3. Η μεταβίβαση ή εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης που ρυθμίζεται με τον
παρόντα Κανονισμό αφορά αποκλειστικά στο σύνολο του δικαιώματος
και δεν εκτείνεται σε περιπτώσεις μεταβίβασης ή εκμίσθωσης τμήματος
δικαιώματος που προβλέπονται στο Άρθρο 26, παρ. 5 του Ν.3431/2006.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι χρησιμοποιούμενοι όροι
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Ν.3431/2006. Σε περίπτωση που
κάποιος από τους όρους που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό
δεν ορίζεται στον εν λόγω Νόμο, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται
σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
(ΕΚΚΖΣ), τον Καταστατικό Χάρτη και τη Σύμβαση της Διεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών, όσα ορίζονται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αν δεν υπάρχει εκεί, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Διεθνή
Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών.
Άρθρο 3
Γενικές Αρχές
1. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ή εκμίσθωσης δικαιώματος χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αλλαγή των όρων
χρήσης του δικαιώματος.
2. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού
οφείλουν να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο Ν.3431/2006 και
ιδίως στο Άρθρο 26 αυτού.
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Άρθρο 4
Μεταβίβαση Δικαιώματος Χρήσης
1. Κατά τη μεταβίβαση δικαιώματος χρήσης, τα δικαιώματα, οι όροι και οι
υποχρεώσεις που συνοδεύουν ή/και απορρέουν από το εν λόγω
δικαίωμα μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο που αποκτά το
δικαίωμα και καθίσταται δικαιούχος αυτού.
2. Κατά τη μεταβίβαση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, δύναται να
μεταβιβάζονται και τα κεραιοσυστήματα που χρησιμοποιούνται σε
σχέση με τις υπό μεταβίβαση ραδιοσυχνότητες, εφόσον τα
κεραιοσυστήματα αυτά έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας και έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση του
εκμισθωτή του χώρου εγκατάστασης των κεραιοσυστημάτων.
3. Ετήσια τέλη χρήσης φάσματος που τυχόν απαιτούνται βάσει της
κείμενης νομοθεσίας, βαρύνουν το πρόσωπο που είναι δικαιούχος του
δικαιώματος την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους εντός του
οποίου έλαβε χώρα η μεταβίβαση. Τέλη που καταβλήθηκαν δυνάμει της
συγκεκριμένης διάταξης δεν επιστρέφονται στον αρχικό δικαιούχο μετά
τη μεταβίβαση του δικαιώματος στο νέο δικαιούχο.
Άρθρο 5
Εκμίσθωση Δικαιώματος Χρήσης
1. Κατά την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ο μισθωτής
αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις εν λόγω ραδιοσυχνότητες για
ένα σαφώς προσδιορισμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους
όρους του δικαιώματος χρήσης.
2. Κατά την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης δεν είναι δυνατή η αλλαγή
των όρων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που σχετίζονται με το
συγκεκριμένο δικαίωμα.
3. Ο εκμισθωτής φέρει από κοινού με τον μισθωτή την ευθύνη για την
τήρηση των όρων των παραγράφων 1, 2, 5, 7 και 8 του Μέρους Β του
Παραρτήματος ΙΧ του Ν.3431/2006. Ο εκμισθωτής φέρει την ευθύνη
για την τήρηση των όρων των παραγράφων 4 και 6 του Μέρους Β του
Παραρτήματος ΙΧ του Ν.3431/2006, ενώ ο μισθωτής φέρει την ευθύνη
τήρησης των όρων της παραγράφου 3 του Μέρους Β του Παραρτήματος
ΙΧ του Ν.3431/2006. Τα ανωτέρω ισχύον με την επιφύλαξη ύπαρξης
τυχόν συμφωνιών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών οι οποίες σε κάθε
περίπτωση γνωστοποιούνται στην ΕΕΤΤ με την υποβολή του σχετικού
αιτήματος εκμίσθωσης.
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4. Ο εκμισθωτής δεν δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος για την
παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το
χρονικό διάστημα εκμίσθωσης.
5. Ο εκμισθωτής οφείλει να ενημερώνει το μισθωτή σχετικά με τις
υποχρεώσεις που σχετίζονται με το δικαίωμα χρήσης και την τήρηση
αυτών.
6. Ο μισθωτής θα πρέπει να λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3431/2006 και τους Κανονισμούς της
ΕΕΤΤ.
7. Το χρονικό διάστημα της εκμίσθωσης θα πρέπει να είναι μικρότερο ή
ίσο του χρόνου που υπολείπεται ως τη λήξη του δικαιώματος χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων.
8. Η καταβολή των τελών χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που
ενδεχομένως απαιτούνται για το εκμισθούμενο δικαίωμα χρήσης
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκμισθωτή.
9. Σε περίπτωση εκμίσθωσης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
δύναται να εκμισθώνονται και τα κεραιοσυστήματα που
χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις υπό εκμίσθωση ραδιοσυχνότητες,
εφόσον τα κεραιοσυστήματα αυτά έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση
του εκμισθωτή του χώρου εγκατάστασης των κεραιοσυστημάτων. Στην
περίπτωση αυτή ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την ορθή και σύμφωνα
με το νόμο χρήση των κεραιοσυστημάτων και ευθύνεται για
οποιαδήποτε παράβαση διαπιστωθεί σε σχέση με τα κεραιοσυστήματα
αυτά. Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτής έχει δικαίωμα να καταθέτει
αιτήσεις στο όνομά του για αδειοδότηση νέων κεραιοσυστημάτων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, με την επιφύλαξη
ότι η αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων αυτών θα λήγει αυτοδικαίως
με τη λήξη της μίσθωσης. Μετά τη λήξη της μίσθωσης τυχόν
κεραιοσυστήματα που, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, έχουν
αδειοδοτηθεί στο όνομα του μισθωτή, δύναται να μεταβιβάζονται στο
όνομα του εκμισθωτή, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων μερών
(εκμισθωτή και μισθωτή) και έγκριση της ΕΕΤΤ.
Άρθρο 6
Διαδικασία Έγκρισης Μεταβίβασης ή Εκμίσθωσης ή
Από Κοινού Εκμετάλλευσης
1. Η μεταβίβαση ή εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΕΤΤ (εφεξής αίτημα) και τίθεται σε
εφαρμογή μόνο μετά την έγκρισή της.
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2. Για την υποβολή και εξέταση αιτήματος ακολουθείται η εξής
διαδικασία:
α) Τα ενδιαφερόμενα μέρη υποβάλλουν από κοινού αίτηση στην
ΕΕΤΤ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στο Παράρτημα Α του παρόντος. Η ΕΕΤΤ δύναται να δημοσιεύει
υπόδειγμα αίτησης στο ιστοπεδίο της. Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητά
κάθε πρόσθετο στοιχείο που κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση
του αιτήματος.
β) Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης, η ΕΕΤΤ ζητεί από
τους αιτούντες τη συμπλήρωση αυτής εντός συγκεκριμένης
προθεσμίας η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Σε
περίπτωση μη συμπλήρωσης της αίτησης μετά την παρέλευση της
ως άνω προθεσμίας η αίτηση δε διεκπεραιώνεται και επιστρέφεται
στους αιτούντες.
γ) Σε περίπτωση όπου η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις της
προηγούμενης παραγράφου, η ΕΕΤΤ εξετάζει επί της ουσίας το
υποβληθέν αίτημα σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην
παρ. 4 του παρόντος Άρθρου, αποφασίζει για την έγκριση ή την
απόρριψη του αιτήματος εντός 60 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής πλήρους αίτησης στην περίπτωση δικαιωμάτων χρήσης
που έχουν αποκτηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ή 30
ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση, και προβαίνει στην έκδοση
σχετικής Απόφασης.
δ) Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε γνωστοποίηση της απόφασής της περί
έγκρισης ή μη του αιτήματος προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς
και σε δημόσια ανακοίνωσή της στο ιστοπεδίο της.
3. Κατ΄ εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου, οι προθεσμίες, σε περίπτωση
που τυγχάνει εφαρμογής το Άρθρο 4(β) επ. του Ν.703/1977,
παρατείνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εφαρμοστέες
διατάξεις του Ν.703/1977.
4. Κατά την εξέταση αιτήματος μεταβίβασης η ΕΕΤΤ ελέγχει την
πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του Άρθρου 26 του
Ν.3431/2006, και κατά πόσον:
α) Ο αρχικός δικαιούχος του δικαιώματος τηρεί τους όρους και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το εν λόγω δικαίωμα.
β) Ο νέος δικαιούχος του δικαιώματος έχει τη δυνατότητα τήρησης
των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εν λόγω
δικαίωμα.
γ) Σε περιπτώσεις όπου το δικαίωμα έχει χορηγηθεί στον αρχικό
δικαιούχο υπό διαδικασία περιορισμού του αριθμού των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ο νέος δικαιούχος διαθέτει
την αξιοπιστία και την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική
ικανότητα για την αποτελεσματική χρήση του δικαιώματος

Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης

8

5.

6.

7.

8.

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαγωνιστική διαδικασία που
ακολουθήθηκε για τη χορήγηση του δικαιώματος στον αρχικό
δικαιούχο.
Κατά την εξέταση αιτήματος εκμίσθωσης η ΕΕΤΤ λαμβάνει υπόψη τα
παρακάτω:
α) Ο εκμισθωτής του δικαιώματος τηρεί τους όρους και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το εν λόγω δικαίωμα.
β) Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα τήρησης των όρων και των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το εν λόγω δικαίωμα.
Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του εδαφίου ε)
της παρ. 2 του Άρθρου 26 του Ν.3431/2006 και την αξιολόγηση της
απαιτούμενης τεχνικής και οικονομικής ικανότητας του εδαφίου γ) της
παρ. 4 του παρόντος Άρθρου, εφόσον έχουν ορισθεί προϋποθέσεις και
όροι κατά τη χορήγηση του δικαιώματος, εξετάζεται από την ΕΕΤΤ
κάθε στοιχείο που προσκομίζεται από τον αιτούντα με το οποίο
αποδεικνύεται η ικανότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του,
όπως η πιθανή ύπαρξη υποδομών που συνδέονται με την παροχή
δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών και
σχετικών επενδύσεων στην Ελλάδα.
Η ΕΕΤΤ δύναται να απορρίψει ένα αίτημα μεταβίβασης ή εκμίσθωσης
δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν δεν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του
Άρθρου 26 του Ν.3431/2006, με την επιφύλαξη του εδαφίου (ε)
για την περίπτωση της εκμίσθωσης.
β) Όταν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και
υποχρεώσεις που υπέχει η Χώρα από διεθνείς συνθήκες καθιστούν
απαγορευτική τη μεταβίβαση ή εκμίσθωση.
γ) Ο αρχικός δικαιούχος του δικαιώματος χρήσης ή ο νέος δικαιούχος
αυτού ή ο εκμισθωτής ή ο μισθωτής έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
έναντι της ΕΕΤΤ αναφορικά με τέλη χρήσης που αντιστοιχούν στο
εν λόγω δικαίωμα για το τρέχον έτος ή προηγούμενα έτη.
δ) Έχει γίνει αναστολή του εν λόγω δικαιώματος χρήσης σύμφωνα με
το Άρθρο 11 του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής
Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών.
Σε περιπτώσεις από κοινού εκμετάλλευσης Δικαιώματος Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων εφαρμόζεται αντίστοιχα η διαδικασία που
περιγράφεται στο παρόν Άρθρο και εξετάζεται η πλήρωση των
προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος
Άρθρου από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκμετάλλευση του
Δικαιώματος. Σε περίπτωση έγκρισης της από κοινού εκμετάλλευσης
του Δικαιώματος όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκμετάλλευση
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του Δικαιώματος φέρουν από κοινού την ευθύνη για την πιστή τήρηση
των όρων και υποχρεώσεων που αναφέρονται είτε στην κείμενη
νομοθεσία είτε στην Απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία είχε χορηγηθεί
το Δικαίωμα στον αρχικό δικαιούχο.
Άρθρο 7
Διαδικασία Έγκρισης Αλλαγής Ελέγχου
1. Οποιαδήποτε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση που προκαλεί άμεση ή
έμμεση μεταβολή του ελέγχου εταιρείας η οποία είναι δικαιούχος
δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να γνωστοποιείται στην
ΕΕΤΤ (εφεξής αίτημα αλλαγής ελέγχου) και τίθεται σε εφαρμογή μόνο
μετά την έγκρισή της.
2. Κατά την υποβολή αιτήματος ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2
και 3 του Άρθρου 6 της παρούσης.
3. Κατά την εξέταση αιτήματος μεταβολής των μετόχων που προκαλεί
άμεση ή έμμεση μεταβολή του ελέγχου, η ΕΕΤΤ εξετάζει την πλήρωση
των προϋποθέσεων της παρ. 2 του Άρθρου 26 του Ν.3431/2006, και
κατά πόσον:
α) Ο αρχικός δικαιούχος του δικαιώματος τηρεί τους όρους και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το εν λόγω δικαίωμα.
β) Ο νέος δικαιούχος του δικαιώματος έχει τη δυνατότητα τήρησης
των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εν λόγω
δικαίωμα.
γ) Σε περιπτώσεις όπου το δικαίωμα έχει χορηγηθεί στον αρχικό
δικαιούχο υπό διαδικασία περιορισμού του αριθμού των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ο νέος δικαιούχος διαθέτει
την αξιοπιστία και την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική
ικανότητα για την αποτελεσματική χρήση του δικαιώματος
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαγωνιστική διαδικασία που
ακολουθήθηκε για τη χορήγηση του δικαιώματος στον αρχικό
δικαιούχο.
4. Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του εδαφίου ε)
της παρ. 2 του Άρθρου 26 του Ν.3431/2006 και την αξιολόγηση της
απαιτούμενης τεχνικής και οικονομικής ικανότητας του εδαφίου γ) της
παρ. 3 του παρόντος Άρθρου, εφόσον έχουν ορισθεί προϋποθέσεις και
όροι κατά τη χορήγηση του δικαιώματος, εξετάζεται από την ΕΕΤΤ
κάθε στοιχείο που προσκομίζεται από τον αιτούντα με το οποίο
αποδεικνύεται η ικανότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του,
όπως η πιθανή ύπαρξη υποδομών που συνδέονται με την παροχή
δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών και
σχετικών επενδύσεων στην Ελλάδα.
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5. Η ΕΕΤΤ δύναται να απορρίψει ένα αίτημα μεταβολής των μετόχων που
προκαλεί άμεση ή έμμεση μεταβολή του ελέγχου του δικαιώματος
χρήσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν δεν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του
Άρθρου 26 του Ν.3431/2006.
β) Όταν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και
υποχρεώσεις που υπέχει η Χώρα από διεθνείς συνθήκες καθιστούν
απαγορευτική την αλλαγή ελέγχου.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων καθώς
και κάθε άλλης διάταξης του παρόντος Κανονισμού που αφορά στη
μεταβίβαση, εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή στη
μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης του φορέα του δικαιώματος χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων που προκαλεί άμεση ή έμμεση μεταβολή του ελέγχου, η
ΕΕΤΤ επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 63
του Ν.3431/2006, όπως ισχύει.
Άρθρο 9
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος
Κανονισμού από την ΕΕΤΤ και αφορούν τη μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή
αλλαγή ελέγχου κατόχου Ειδικής Άδειας παραμένουν σε ισχύ και διέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπό την επιφύλαξη του Άρθρου
69 παρ. 3 του Ν.3431/2006.
Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Για την υποβολή αιτήματος μεταβίβασης, εκμίσθωσης δικαιώματος χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, από κοινού εκμετάλλευσης ή μεταβολής των μετόχων του
φορέα του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που προκαλεί άμεση ή
έμμεση μεταβολή του ελέγχου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην ΕΕΤΤ
αίτηση η οποία περιλαμβάνει:
1. Ορισμό προσώπου επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας με την ΕΕΤΤ
στα πλαίσια εξέτασης του εν λόγω αιτήματος.
2. Αριθμό Απόφασης ΕΕΤΤ με την οποία εκχωρήθηκε το υπό μεταβίβαση
δικαίωμα χρήσης.
3. Στοιχεία αρχικού δικαιούχου ή εκμισθωτή του δικαιώματος χρήσης και
Αριθμός Μητρώου Γενικών Αδειών.
4. Στοιχεία νέου δικαιούχου ή μισθωτή του δικαιώματος χρήσης και
Αριθμός Μητρώου Γενικών Αδειών.
5. Στην περίπτωση εκμίσθωσης, τη διάρκεια αυτής.
6. Κεραιοσυστήματα που τυχόν μεταβιβάζονται. Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να συμπεριληφθεί κοινή δήλωση των ενδιαφερομένων μερών
(αρχικός κάτοχος και νέος κάτοχος ή εκμισθωτής και μισθωτής) ότι όλοι
οι ιδιοκτήτες των χώρων εγκατάστασης των εν λόγω κεραιοσυστημάτων
συναινούν στη μεταβίβαση.
7. Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που
τελούν υπό περιορισμό, στοιχεία που αποδεικνύουν τη δυνατότητα από
μέρους του νέου κατόχου τήρησης των υποχρεώσεων υπό τις οποίες
χορηγήθηκε αρχικά το υπό μεταβίβαση δικαίωμα και ιδίως
επιχειρησιακό πλάνο, χρηματοοικονομική διάρθρωση, σχετική εμπειρία
του φορέα στη λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
κατάλογο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που τυχόν λειτουργεί ο
φορέας.
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