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Πρόλογος

Το  παρόν  Κείμενο  Δημόσιας  Διαβούλευσης  έχει  προετοιμαστεί  από  την  Εθνική  Επιτροπή

Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  (ΕΕΤΤ)  σύμφωνα  με  τις  αρμοδιότητές  της  εκ  του

Ν.4727/2020 και αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Καθορισμού των Τελών Χρήσης

του Φάσματος και  των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων, όπως ισχύει,  αναφορικά με τα

Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοφάσματος σε Προσωρινή Βάση.

Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και σχόλια από τους

χρήστες  του  Ραδιοφάσματος  και  όλους  τους  λοιπούς  ενδιαφερόμενους  σχετικά  με  τις

προτεινόμενες αλλαγές.

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  απαντήσουν  στις  ερωτήσεις  του  κειμένου.  Αν  υπάρχουν

απόψεις  ή  σχόλια  που  δεν  καλύπτονται  από  το  παρόν  κείμενο  Δημόσιας  Διαβούλευσης,

παρακαλούμε να τις συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας. 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική, σε έντυπη  και ηλεκτρονική

μορφή όχι αργότερα από τις 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., στη διεύθυνση:

 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: spectrum_  fees  @eett.gr   

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 μη δημοσιευθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την

αρμοδιότητά της να προβαίνει  σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι  αναγκαίες για την

εκπλήρωση  των  καθηκόντων  της  ή  εφόσον  τούτο  επιτάσσεται  στο  πλαίσιο  ελέγχου  που

διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές. 

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν

προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν

μαζί με αυτήν. 

Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της

ΕΕΤΤ δείτε εδώ: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

“Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κανονισμού Καθορισμού των Τελών Χρήσης

του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων αναφορικά με τα Δικαιώματα

Χρήσης Ραδιοφάσματος σε Προσωρινή Βάση”

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html
mailto:spectrum_fees@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:

spectrum_  fees  @eett.gr  . 

Το  παρόν  κείμενο  δεν  δεσμεύει  την  ΕΕΤΤ ως  προς  το  περιεχόμενο  της  ρύθμισης  που  θα

επακολουθήσει.  
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1. Εισαγωγή – Σκοπός

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σύμφωνα με το Ν.4727/2020

(ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος (με την

επιφύλαξη  διατάξεων  που  καθορίζουν  σχετικές  αρμοδιότητες  του  Υπουργείου  Ψηφιακής

Διακυβέρνησης). Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΤΤ χορηγεί, τροποποιεί ή/και ανακαλεί δικαιώματα

χρήσης ραδιοφάσματος με στόχο την τεχνικά και οικονομικά, αποτελεσματική και αμερόληπτη

χρήση του ραδιοφάσματος,  την  αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και  τη  διαθεσιμότητα του

ραδιοφάσματος σε ένα ευρύ πεδίο χρηστών και εφαρμογών. Για τον σκοπό αυτό, με αποφάσεις

της εκδίδει σχετκούς Κανονισμούς.

Σκοπός της  ΕΕΤΤ μέσω της παρούσας διαβούλευσης είναι  να προβεί  σε  τροποποίηση της

Απόφασης 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), όπως ισχύει

και  αναφορικά  με  την  προσαρμογή  του  Κανονισμού  αυτού  σχετικά  με  τα  τέλη  Χορήγησης

Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος σε Προσωρινή Βάση. Οι προτάσεις της ΕΕΤΤ απορρέουν

από την ανάγκη να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται σε πιο

αποτελεσματική  βάση  έκτακτα,  απρόβλεπτα και  περιορισμένης  χρονικής  διάρκειας  γεγονότα

όπου υπάρχει ζήτηση για χρήση Ραδιοφάσματος.

Η  παρούσα  διαβούλευση  απευθύνεται  κυρίως  στους  χρήστες  του  ραδιοφάσματος  αλλά  και

στους λοιπούς ενδιαφερόμενους.

2. Αιτιολογικό

Βάσει των όσων ορίζονται:

Α.  Στον  “Kανονισμό  Χρήσης  και  Χορήγησης  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων  υπό

Καθεστώς  Γενικής  Άδειας  για  την  Παροχή  Δικτύων  ή/και  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών”, (ΦΕΚ 3919/Β/10-09-2018), όπως ισχύει, (στο εξής, Κανονισμός Α)

Β. Στον “Kανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης

Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003), όπως ισχύει, (στο εξής, Κανονισμός Β)

η διάρκεια δικαιώματος χρήσης που χορηγείται σε προσωρινή βάση δεν υπερβαίνει τους δύο (2)

μήνες και μπορεί να ανανεώνεται άπαξ έως δύο (2) μήνες επιπλέον (Κανονισμός Α: άρθρο 12,

παράγραφος 4) και  τα τέλη χρήσης Ραδιοφάσματος είναι  για  τη διάρκεια των 2 μηνών (βλ.

Κανονισμός  Β:  Παράρτημα  Ε)  300  Ευρώ ανά  συχνότητα  και  ανά  Θέση  για  τους  σταθμούς

Σταθερής και Κινητής Υπηρεσίας που λειτουργούν σε Προσωρινή Βάση και 1000 Ευρώ ανά

Θέση για τους Επίγειους Δορυφορικούς Σταθμούς που λειτουργούν σε Προσωρινή Βάση (όπως

είναι οι Μεταφερόμενοι Επίγειοι Δορυφορικοί Σταθμοί υποδομής SNG).

5



Το παρόν Κανονιστικό πλαίσιο, ενώ δίνει τη δυνατότητα για χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης

Ραδιοφάσματος  διάρκειας  μικρότερης  των  δύο  (2)  μηνών,  σε  περιπτώσεις  που  αυτή  θα

απαιτηθεί για την κάλυψη έκτακτων ή μη γεγονότων μικρής διάρκειας, δεν προσφέρει επαρκή

ευελιξία  αναφορικά  με  τη  χρέωση  αυτών  των  Δικαιωμάτων  καθώς  δεν  υπάρχει  κλιμακωτή

χρέωση διάρκειας μικρότερης από τους δύο (2) μήνες.

Προς την κατεύθυνση αύξησης της εν λόγω ευελιξίας κινούνται οι προτάσεις της ΕΕΤΤ στην

παρούσα Δημόσια Διαβούλευση, όπως αναγράφονται παρακάτω.

3. Ερωτήσεις

Παρακαλούμε όπως διατυπώσετε τη γνώμη σας αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις

της  ΕΕΤΤ.  Όπου  διαφωνείτε  παρακαλούμε  αιτιολογείστε  την  απάντησή  σας  και  προτείνετε

εναλλακτικές.

4. Προτάσεις της ΕΕΤΤ

Προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις του “Κανονισμού Καθορισμού των Τελών Χρήσης του

Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003), όπως ισχύει:

Τα εδάφια (α) και (β) του Παραρτήματος Ε τροποποιούνται ως εξής:

(α) Για τις περιπτώσεις πειραµατικών σταθµών και σταθµών που λειτουργούν σε Προσωρινή

Βάση, για Σταθερή και Κινητή υπηρεσία συµπεριλαµβανοµένων των Ειδικών Ραδιοδικτύων, το

τέλος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων καταβάλλεται άµεσα µετά από ειδοποίηση πληρωµής της ΕΕΤΤ

και ορίζεται ανά συχνότητα και ανά Θέση στα:

 60 Ευρώ για τις πρώτες δύο (2) ημέρες και εν συνεχεία 10 Ευρώ ανά ημέρα με μέγιστη

χρέωση 300 Ευρώ για έως δύο (2) μήνες.

(β)  Για  Επίγειους  Δορυφορικούς  Σταθµούς που λειτουργούν σε  Προσωρινή  Βάση,  το  τέλος

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων καταβάλλεται άµεσα µετά από ειδοποίηση πληρωµής της ΕΕΤΤ και

ορίζεται ανά Θέση στα:

 115 Ευρώ για τις πρώτες δύο (2) ημέρες και εν συνεχεία 20 Ευρώ ανά ημέρα με μέγιστη

χρέωση 1000 Ευρώ για έως δύο (2) μήνες.
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