
                                                                                        Μαρούσι, 21 - 3 - 2008                              
ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 472 / 155 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Καθορισµού των Τελών 
Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς 
Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους σε Περιοχές που Επλήγησαν  από τις 
Πυρκαγιές  κατά το έτος 2007» και Θέση Αυτού σε Δημόσια Διαβούλευση 
 
 
H 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), ιδίως το άρθρο 61 αυτού, 

 
β. την Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας 

Διοίκησης Αριθμ. Απόφ. 47870/25-8-2007 «Κήρυξη της Χώρας 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης» (ΦΕΚ 1706/Β/25-8-2007),  

 
γ. 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/21-6-
2006), 

 
δ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 “Κανονισμός 

Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών 
Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003), 

 
ε. την με αρ. πρωτ. 47826/17-9-2007 επιστολή του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών  «Μέτρα Ανακούφισης για τους 
Ρ/Σ των πυρόπληκτων περιοχών», 

 
στ.  την με αρ. πρωτ. 59939/14-11-2007 επιστολή του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με την οποία 
διαβιβάστηκαν οι Αποφάσεις με τις οποίες οριοθετήθηκαν 
περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές  κατά το έτος 2007, 
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ζ. την με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 60008/14-11-2007 επιστολή της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 

 
η.  το γεγονός ότι συντρέχουν εξαιρετικές και έκτακτες ανάγκες που 

δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία μίας ειδικής 
ομάδας πληθυσμού,   

 
θ. την Εισήγηση αριθ. 12903/Φ.600/5-3-2008 της αρμόδιας 

Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,  
 

 
και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου και αρμοδίου 
Αντιπροέδρου κ. Κουλούρη, 
 
 

Αποφασίζει : 
 
 

1. Την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου Απόφασης. 
 
2. Τη θέση σε δημόσια διαβούλευση του συνημμένου ΣχεδίουΑπόφασης. 
 
3. Τον καθορισμό της περιόδου της δημόσιας διαβούλευσης από 8/4/08 

έως και 8/5/08.  
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                                                                                       « Μαρούσι,                                                 

ΑΡΙΘ. ΑΠ.:  
 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
 
Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος 
Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών 
Εγκατεστημένους  σε Περιοχές που Επλήγησαν  από τις Πυρκαγιές  
κατά το έτος 2007 και Λειτουργούν σε Μόνιμη Βάση 
 
 
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), ιδίως τα άρθρα 3 και 61 αυτού, 

 
β. Την Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης 

Αριθμ. Απόφ. 47870/25-8-2007 «Κήρυξη της Χώρας σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης» (ΦΕΚ 1706/Β/25-8-2007),  

 
γ. Tην 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/21-6-2006) 

 
δ. Tην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 “Κανονισμός 

Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών 
Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003), 

 
ε. Την με αρ. πρωτ. 47826/17-9-2007 επιστολή του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών  «Μέτρα Ανακούφισης για τους Ρ/Σ των 
πυρόπληκτων περιοχών», 

 
στ.  Την με αρ. πρωτ. 59939/14-11-2007 επιστολή του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με την οποία 
διαβιβάστηκαν οι Αποφάσεις με τις οποίες οριοθετήθηκαν περιοχές που 
επλήγησαν από πυρκαγιές  κατά το έτος 2007, 
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ζ. Την με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 60008/14-11-2007 επιστολή της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, 

 
η.  Το γεγονός ότι συντρέχουν εξαιρετικές και έκτακτες ανάγκες που 

δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία μίας ειδικής ομάδας 
πληθυσμού,   

 
θ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
 

Αποφασίζει: 
 
 

Άρθρο 1 
  Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής 

 
1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού  των τελών 

χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για 
σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργούν νόμιμα εντός των 
πυρόπληκτων περιοχών και χρησιμοποιούνται για την  παροχή δικτύων 
ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατ' εφαρμογή του 
Ν.3431/2006, σε μόνιμη βάση.  

 
2. Στον παρόντα κανονισμό εμπίπτουν τα δίκτυα της Σταθερής και 

Κινητής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα οι διατάξεις του παρόντος 
εφαρμόζονται μόνο  για: 

 
α. Δίκτυα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού ή/και 

τηλεοπτικού προγράμματος από το σημείο παραγωγής  στο σημείο 
μετάδοσης, 

 
β. Ειδικά Ραδιοδίκτυα κατηγορίας Α 
 
γ. Ειδικά Ραδιοδίκτυα κατηγορίας Β 

 
3. 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. 

 
 

 
Άρθρο 2 
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Ορισμοί 
 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι ακόλουθοι όροι έχουν 
την έννοια η οποία τους αποδίδεται παρακάτω : 

 
Πυρόπληκτη Περιοχή: Πυρόπληκτες Περιοχές ορίζονται οι περιοχές 
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 
2007 στα διοικητικά όρια των παρακάτω Νομών: 
  
  Νομός Αργολίδας 
  Νομός Αρκαδίας 
  Νομός Άρτας 
  Νομός Αιτωλοακαρνανίας 
  Νομός Αχαΐας 
  Νομός Βοιωτίας 
  Νομός Εύβοιας 
  Νομός Ζακύνθου 
  Νομός Ηλείας 
   Νομός Κεφαλληνίας 
  Νομός Κορινθίας 
  Νομός Λακωνίας   
  Νομός Λάρισας  
  Νομός  Μαγνησίας 
  Νομός Μεσσηνίας 
           Νομός Φθιώτιδας  
 

2. Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί του Ν. 3431/2006. Σε 
περίπτωση που κάποιος από τους όρους  που χρησιμοποιούνται στο 
παρόντα Κανονισμό δεν αναφέρεται στον εν λόγω Νόμο, η αντίστοιχη 
λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον 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 στον Διεθνή Κανονισμό 
Ραδιοεπικοινωνιών. 

 
 

Άρθρο 3 
Δικαιούχοι 

 
1. Δικαιούχοι των διευκολύνσεων είναι όσοι πληρούν τις κατωτέρω 

προϋποθέσεις: 
 

α. Έχει χορηγηθεί ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας με 
Απόφαση της ΕΕΤΤ σε μόνιμη βάση, είναι σε ισχύ ή πρόκειται να 
χορηγηθεί εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος.  
 

 5



β. Έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την 
ΕΕΤΤ, σε σχέση με τις ραδιοσυχνότητες που περιλαμβάνει το 
χορηγηθέν δικαίωμα. 
 
γ. Η έδρα του νομικού προσώπου, όπου έχει χορηγηθεί το δικαίωμα 
χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων ή δηλώνεται στην αίτηση χορήγησης 
δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητας, σύμφωνα με το Εθνικό 
Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων  βρίσκεται εντός Πυρόπληκτης Περιοχής. 
 
 

Άρθρο 4  
Υπολογισμός Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων  

 
1. Τα ετήσια τέλη χρήσης φάσματος τα οποία υπολογίζονται  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ Α.Π. 276/49/14-2-2003 (ΦΕΚ 
256/B/4-3-2003) και συγκεκριμένα των  Παραρτημάτων   Α και Δ, όπως 
εκάστοτε ισχύει,  για τους δικαιούχους του Άρθρου 3 του παρόντος, 
μειώνονται κατά 80%. 

 
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 

276/49/14-2-2003 (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 

 
    Άρθρο 5 
     Διάρκεια  

 
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για  τα έτη 2008, 2009 και  2010. 

 
 

Άρθρο 6 
Καταβολή Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων  

 
1. Οι Δικαιούχοι των ανωτέρω διευκολύνσεων θα ενημερωθούν από την 

ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας τους σχετικούς λογαριασμούς οφειλή τελών,  
σχετικά με τα ετήσια τέλη χρήσης φάσματος για τα έτη του Άρθρου 5,  
που πρέπει να καταβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 
της ΕΕΤΤ Α.Π. 276/49/14-2-2003 (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

 
2. Τα τέλη αποστέλλονται στην  έδρα του νομικού προσώπου, όπου έχει 

χορηγηθεί το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων ή δηλώνεται στην 
αίτηση χορήγησης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητας, σύμφωνα με 
το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων και βρίσκεται εντός Πυρόπληκτης 
Περιοχής. 
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Άρθρο 6 
Κυρώσεις  

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

 
Άρθρο 7 

Μεταβατικές Διατάξεις 
 
Λογαριασμοί οφειλής ετήσιων τελών χρήσης φάσματος για το έτος 2008, οι 
οποίοι έχουν ήδη αποσταλεί στους δικαιούχους των ανωτέρω 
διευκολύνσεων  και έχουν καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
της ΕΕΤΤ επιστρέφονται κατά το 80% του καταβληθέντος ποσού, εφόσον 
οι Δικαιούχοι των ανωτέρω διευκολύνσεων προσκομίσουν στην ΕΕΤΤ 
Αίτηση που θα περιλαμβάνει την Απόδειξη πληρωμής για τα ετήσια τέλη 
χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων του 2008 για τις ραδιοσυχνότητες που 
περιλαμβάνονται στο χορηγηθέν δικαίωμα, έως τις 31/12/2008. Η 
επιστροφή θα γίνεται με καταβολή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό 
στο όνομα του Δικαιούχου. 
 
 

Άρθρο 8 
Έναρξη Ισχύος 

 
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     
 
Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. » 

         

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   

 

                 Καθηγητής Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 
 
 
Εσωτερική Διανομή : 
1.  Διεύθυνση Φάσματος 
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	  Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

