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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 Γενικών Αδειών και αφορούν την παροχή υπηρεσιών από παρόχους 

δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα. 

Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει προτεινόμενο σχέδιο 

τροποποίησης του Κανονισμού Γενικών Αδειών προκειμένου να καθορισθούν οι 

υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν παράγουν ή 

μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή 

αναφορά στις παραγράφους που αναφέρονται. 

Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι από 17 Νοεμβρίου μέχρι 16 Δεκεμβρίου 

2008. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 16η Δεκεμβρίου 2008 και 

ώρα 14:00 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:  

«Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με 

τους όρους Γενικών Αδειών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών από παρόχους 

δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα»” 

 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου :Licensing@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: Licensing@eett.gr 
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Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που 
θα επακολουθήσει. 

 
ΙΙ. Προτεινόμενο Σχέδιο Απόφασης 

 
 

Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 
«Κανονισμός  Γενικών Αδειών» όπως ισχύει 

 
 

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
 
 

Έχοντας υπόψη:  
 
α) το άρθρο 21, παράγρ. 5 και 7 του Ν.3431/2006 ‘‘Περί ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006), 
 
β) τα άρθρα 13 και 15 του Νόμου 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση 

Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 161/Α/19-7-
2007), 

 
γ) την Απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», 

(ΦΕΚ  748/Β/21-6-2006) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 6 παρ. 1,  
 
δ) την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 375/10/14-2-2006, «Κανονισμός Διαδικασίας 

Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 460/Β΄/ 17-4-2003),  
 
ε) την δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ από τις 17 Νοεμβρίου  

2008 έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2008 με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση 
αναφορικά με τους όρους Γενικών Αδειών που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών από παρόχους δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν 
ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα» και τα αποτελέσματα αυτής.  

 
 

Αποφασίζει : 
 
 
Τροποποιεί την Απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών 
Αδειών» όπως ισχύει ως εξής:  

1. Στο Παράρτημα Α στην «Ομάδα Α. Παροχή Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 
ο πίνακας δραστηριοτήτων της υποομάδας «Α01. Παροχή Σταθερών Δικτύων» 
αντικαθίσταται από τον παρακάτω:  
 

Α0101 Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο    
 

Α01. Παροχή Σταθερών 
Δικτύων  Α0102 Σταθερά Δίκτυα τηλεμετρίας, τηλεματικής, ραδιοεντοπισμού   

 

Α0103 Δίκτυο Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης    
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Α0104 Μικροκυματικό Δίκτυο Κορμού    
 

Α0105 Δίκτυο Οπτικών Ινών    
 

Α0106 Εκμίσθωση Οπτικών Ινών (Dark Fiber)    
 

Α0107 Καλωδιακό Δίκτυο    
 

Α0108 Δίκτυο μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής 

  
 

Α0109 Δίκτυο μετάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής 
ευρυεκπομπής 

  
 

Α0110 Άλλο – Προσδιορίστε    
 

2. Στο Παράρτημα Α στις Επεξηγήσεις μετά την επεξήγηση της δραστηριότητας με 
κωδικό Α0107 προστίθενται οι ακόλουθες επεξηγήσεις: 
 

 Α0108 Τα ασύρματα δίκτυα μετάδοσης (διανομής) σημάτων 
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση 
συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την 
εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, 
συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών 
Πάρκων Κεραιών που είναι υπεύθυνοι για την 
λειτουργία τους  

 Α0109 Τα ασύρματα δίκτυα μετάδοσης (διανομής) σημάτων 
επίγειας αναλογικής ευρυεκπομπής με χρήση 
συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την 
εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, 
συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών 
Πάρκων Κεραιών που είναι υπεύθυνοι για την 
λειτουργία τους  

 

2. Στο Παράρτημα Β προστίθενται νέοι παράγραφοι 3.10 και 3.11 οι οποίοι έχουν ως 
ακολούθως:  

 

3.10 Πρόσθετες Υποχρεώσεις για παροχή Δικτύου μετάδοσης σημάτων 
επίγειας αναλογικής και ψηφιακής ευρυεκπομπής  
 
Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας αφορούν πρόσθετες υποχρεώσεις για 
πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες Δικτύου μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής.  
 
Σημειώνεται ότι πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την διαχείριση και λειτουργία των 
εγκατεστημένων κεραιοσυστημάτων και πομπών εντός Πάρκων Κεραιών, τα οποία 
φιλοξενούν κεραιοσυστήματα επίγειας αναλογικής ή/και ψηφιακής ευρυεκπομπής, 
λειτουργούν δίκτυο μετάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής ή/και ψηφιακής 
ευρυεκπομπής αντίστοιχα και συνεπώς έχουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
σύμφωνα με τον παρόν Κανονισμό και ιδίως τις υποχρεώσεις της παρούσας 
παραγράφου. 
 
Κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες Δικτύου μετάδοσης σημάτων επίγειας 
αναλογικής ή/και ψηφιακής ευρυεκπομπής: 
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• οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Χάρτη Συχνοτήτων, όπως ισχύει, 
 
• οφείλει να χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες ή διαύλους που έχουν χορηγηθεί για 

την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος,  
 
• δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ραδιοσυχνότητα ή δίαυλο, που έχει 

χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, χωρίς την προηγούμενη 
συμφωνία όλων των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης της εν 
λόγω ραδιοσυχνότητας ή διαύλου. Η συμφωνία πρέπει να γίνεται με την μορφή 
σύμβασης στην οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μερών και 
αναφέρεται το χρονικό διάστημα ισχύος της συμφωνίας, 

 
• σε κάθε ραδιοσυχνότητα ή δίαυλο οφείλει να μεταφέρει αποκλειστικά και μόνο το 

πρόγραμμα των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί η χρήση της 
ραδιοσυχνότητας ή του διαύλου,  

 
• αναφορικά με την χρήση των ραδιοσυχνοτήτων ή διαύλων, που έχουν χορηγηθεί 

για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, και για τις οποίες έχει συνάψει 
σχετικές συμβάσεις με τα πρόσωπα στα οποία έχουν αυτές/αυτοί χορηγηθεί, έχει 
όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα σύμφωνα με το παρόν Κανονισμό και το 
ισχύον κανονιστικό/νομοθετικό πλαίσιο ως να ήταν το πρόσωπο στο οποίο έχουν 
εκχωρηθεί οι εν λόγω ραδιοσυχνότητες ή δίαυλοι. 

 

 
3.11 Πρόσθετες Υποχρεώσεις για παροχή υπηρεσιών διανομής σημάτων 
ευρυεκπομπής  
 
Σημειώνεται ότι οι πάροχοι δικτύων που μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα 
παρέχουν υπηρεσίες διανομής σημάτων ευρυεκπομπής και συνεπώς έχουν τα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με τον παρόν Κανονισμό και ιδίως τις 
υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου. 
 
 
Κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διανομής σημάτων ευρυεκπομπής: 
 
 
• οφείλει να μεταφέρει πρόγραμμα μόνο εφόσον το περιεχόμενο του 

προγράμματος έχει λάβει έγκριση από το Ε.Σ.Ρ. ή έχει αδειοδοτηθεί από το 
Ε.Σ.Ρ., 

 
• υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση με την επιχείρηση, που έχει λάβει άδεια ή 

έγκριση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος, της οποίας θα μεταφέρει το 
πρόγραμμα. Ο πάροχος υπηρεσιών διανομής σημάτων ευρυεκπομπής, 
υποχρεούται πριν ξεκινήσει την μεταφορά του προγράμματος να υποβάλλει στο 
Ε.Σ.Ρ. αντίγραφο της ανωτέρω σύμβασης,  
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