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Πρόλογος
Το παρόν Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης έχει προετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της εκ του
Ν.4070/2012 και αφορά σε θέµατα που άπτονται της χορήγησης ∆ικαιωµάτων Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια συστήµατα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη
ζώνη 410-430 MHz.
Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ επιθυµεί να λάβει απόψεις και σχόλια από την
αγορά παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όλους τους λοιπούς
ενδιαφερόµενους φορείς, σχετικά µε την πρόθεσή της να εκκινήσει τη διαδικασία χορήγησης
∆ικαιωµάτων

Χρήσης

Ραδιοσυχνοτήτων

για

επίγεια

συστήµατα

παροχής

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 410-430 MHz.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κειµένου. Αν υπάρχουν
απόψεις ή σχόλια που δεν καλύπτονται από το παρόν κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης,
παρακαλούµε να τις συµπεριλάβετε στις απαντήσεις σας.
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική, σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή όχι αργότερα από τις 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 µ.µ., στη διεύθυνση:
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 400@eett.gr
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:
“∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τη χορήγηση ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη
ζώνη 410-430 MHz”
Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 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:
400@eett.gr
Το παρόν κείµενο δε δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα
επακολουθήσει.
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1. Εισαγωγή
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της σύµφωνα µε το Ν.4070/2012, χορηγεί ∆ικαιώµατα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων µε στόχο την
τεχνικά και οικονοµικά, αποτελεσµατική και αµερόληπτη χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων,
την αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών και τη διαθεσιµότητα του φάσµατος σε ένα ευρύ πεδίο
χρηστών και εφαρµογών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΤΤ εξετάζει την κατάλληλη διαδικασία
χορήγησης και την αναγκαιότητα περιορισµού του αριθµού των δικαιωµάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η ωφέλεια για τους χρήστες και να διευκολύνεται
η ανάπτυξη του ανταγωνισµού.
Η παρούσα διαβούλευση αφορά στη ζώνη 410-430 MHz, όπου έχει χορηγηθεί ∆ικαίωµα Χρήσης
Ραδιοσυχνοτήτων για ανάπτυξη δηµόσιου δικτύου Κινητών Επικοινωνιών TETRA το οποίο λήγει
τον Ιούλιο του 2017. Σκοπός της ΕΕΤΤ είναι, µέσω της παρούσας διαβούλευσης, να
αναδειχθούν οι ανάγκες της αγοράς παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σε φάσµα και να διατυπωθούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερόµενων σχετικά µε
τις διαδικασίες που προτείνει για τη χορήγηση ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη
410-430 MHz.
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2. Στόχοι και Υποχρεώσεις της ΕΕΤΤ
2.1. Νόµος 4070/2012
Ο Νόµος 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ορίζει µεταξύ άλλων τις αρµοδιότητες και
τις υποχρεώσεις της ΕΕΤΤ. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η ΕΕΤΤ αναλαµβάνει τη
διαχείριση των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης
χορηγεί ή/και ανακαλεί δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, εισηγείται στον Υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης τον περιορισµό του αριθµού των
δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη
χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3, Στόχοι και Γενικές Αρχές, και το άρθρο 21, Χορήγηση ∆ικαιωµάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, η ΕΕΤΤ καλείται να διαχειριστεί τα δικαιώµατα των ραδιοσυχνοτήτων
ή των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, τηρώντας τις αρχές της ισότητας, της αµεροληψίας, της
διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστασίας του ανταγωνισµού και της αποφυγής
στρέβλωσης της αγοράς µεριµνώντας για την κατά το µέτρο του δυνατού τεχνολογική
ουδετερότητα των κανονιστικών ρυθµίσεων που επιβάλλονται, ιδίως εκείνων που στοχεύουν στη
διασφάλιση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 23 «∆ιαδικασία περιορισµού του αριθµού των δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» του Ν. 4070/2012, σε περίπτωση που εξετάζεται αν πρέπει να
περιορίζεται ο αριθµός των προς χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και
αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια υφισταµένων δικαιωµάτων κατ’ άλλο τρόπο απ’ ότι σύµφωνα
µε τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώµατα, πρέπει, µεταξύ άλλων, να
αποδίδεται σηµασία στην ανάγκη µεγιστοποίησης του οφέλους για τους χρήστες και στη
διευκόλυνση της ανάπτυξης του ανταγωνισµού.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 21 «Χορήγηση ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων», η ΕΕΤΤ
δύναται να καθορίζει κανόνες για την αποφυγή της αποθεµατοποίησης ραδιοφάσµατος, οι
οποίοι θεσπίζονται και εφαρµόζονται κατά αναλογικό, αµερόληπτο και διαφανή τρόπο.
Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ µπορεί κατά τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων να ορίζει
αυστηρές προθεσµίες για την πραγµατική εκµετάλλευση των δικαιωµάτων χρήσης από τον
κάτοχό τους και να επιβάλλει κυρώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών κυρώσεων
ή και της ανάκλησης των δικαιωµάτων χρήσης, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις
προθεσµίες. Το δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που δεν έχει χρησιµοποιηθεί από τον
δικαιούχο για δύο χρόνια από την ηµεροµηνία χορήγησής του δύναται να ανακληθεί από την
ΕΕΤΤ και να είναι πλέον διαθέσιµο για χορήγηση.
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3. Κανονιστικό Πλαίσιο
3.1. Αποφάσεις και Αναφορές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης των ∆ιοικήσεων Ταχυδροµείων
και

Τηλεπικοινωνιών

(CEPT)

σχετικά

µε

τη

ζώνη

ραδιοσυχνοτήτων

1

410-430

2

MHz
3

αποτυπώνονται στις Αποφάσεις ECC/DEC/(04)06 ,,ECC/DEC/(06)06 και ECC/DEC/(08)05 .
Η Απόφαση ECC/DEC/(04)06 προβλέπει ότι η ζώνη 410-430 MHz µπορεί να χρησιµοποιείται
για συστήµατα κινητής υπηρεσίας ξηράς PMR/PAMR ευρείας ζώνης.
Η Απόφαση ECC/DEC/(06)06 προβλέπει ότι η ζώνη 410-430 MHz µπορεί να χρησιµοποιείται,
ολόκληρη ή µέρος της, για συστήµατα κινητής υπηρεσίας ξηράς PMR/PAMR στενής ζώνης.
Επίσης, η ίδια απόφαση καθορίζει µέγιστο επιτρεπτό εύρος διαύλου 25 kHz.
Η Απόφαση ECC/DEC/(08)05 αναφέρεται στις ασύρµατες ψηφιακές εφαρµογές PPDR (Public
Protection and Disaster Relief) και καθορίζει ότι θα πρέπει να διατίθεται φάσµα στη ζώνη 380470 MHz για εφαρµογές PPDR στενής ζώνης (380-385 MHz ζευγάρι µε 390-395 MHz) και
ευρείας ζώνης (380-470 MHz) µε µέγιστο εύρος διαύλου 25 kHz.
4

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε δηµόσια διαβούλευση για την Απόφαση ECC/DEC/(16)02 σχετικά
µε τον προσδιορισµό φάσµατος στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 450-470 MHz και 700 MHz για
συστήµατα BB-PPDR (Broadband PPDR) και µε τεχνικούς όρους συνύπαρξης µε άλλα
συστήµατα στις ίδιες ζώνες. Σηµειώνεται τέλος ότι η ECC έχει αποφασίσει να διερευνήσει το
ενδεχόµενο λειτουργίας συστηµάτων BB-PPDR στη ζώνη 410-430 MHz.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται Αναφορές της ECC για τη ζώνη 410-430 MHz.
Πίνακας 1: Αναφορές για τη ζώνη 410-430 MHz
Κείµενο

Τίτλος

ECC Report 22
02/2002

The technical impact of introducing TAPS on 12.5/25 kHz PMR/PAMR technologies in 380-400
MHz, 410-430 MHz and 450-470 MHz bands

1

ECC/DEC(04)06: The availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR

in the 400 MHz and 800/900 MHz bands
2

ECC/DEC(06)06: The availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile

PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands
3

ECC/DEC(08)05: On the harmonisation of frequency bands for the implementation of digital Public Protection and

Disaster Relief (PPDR) radio applications in bands within the 380-470 MHz range
4

ECC/DEC(16)02: Harmonised technical conditions and frequency bands for the implementation of Broadband Public

Protection and Disaster Relief (BB-PPDR) systems
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ECC Report 25
06/2003

Strategies for the European use of frequency spectrum for PMR/PAMR applications

The technical impact of introducing CDMA-PAMR on 12.5 / 25 kHz PMR/PAMR technologies in
the 410-430 and 450-470 MHz bands.

ECC Report 39
02/2004
ECC Report 42
02/2004

Spectrum efficiency of CDMA-PAMR and other wideband systems for PMR/PAMR

ECC Report 97
02/2007

Cross Border Interference for Land Mobile Technologies

TETRA Enhanced Data Services (TEDS): Impact on existing PMR/PAMR and Air Ground Air
(AGA) systems in the 400 MHz band.

ECC Report 99
09/2007
ECC Report 218
02/2015

Harmonised conditions and spectrum bands for the implementation of future European
Broadband Public Protection and Disaster Relief (BB-PPDR) systems

ECC Report 240
09/2015

Compatibility studies regarding Broadband PPDR and other radio applications in 410-430 MHz
and 450-470 MHz and adjacent bands

3.2. Εθνικός Κανονισµός Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων
5

Σύµφωνα µε τον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) , η ζώνη 410-430
MHz κατανέµεται επιµέρους σε διάφορες Υπηρεσίες (Κινητή Ξηράς, Ναυτιλιακή Κινητή,
∆ιαστηµική Έρευνα, Σταθερή) σε πρωτεύουσα βάση. Ωστόσο, η Κινητή Υπηρεσία Ξηράς
προβλέπεται για το σύνολο του εύρους 410-430 MHz όπως απεικονίζεται στο Σφάλµα! Το
αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε..
Πίνακας 2: Απόσπασµα από τον ΕΚΚΖΣ
Όρια ζώνης
(MHz)
410-411

Κατανοµή στις Yπηρεσίες

Εφαρµογές (Applications)

ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε24

- TETRA

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ

- PMR

Σηµειώσεις

Αεροναυτική κινητή (OR)
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιάστηµα προς
∆ιάστηµα) 5.268
411-417
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ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε24

- TETRA

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιάστηµα προς

- PMR
SRD τηλεειδοποίησης ή κλήσης προσώπων

∆ιάστηµα) 5.268

- SRD τηλεχειρισμού και τηλεμέτρησης ISM

ΚΥΑ µε αρ. οικ.1900/51/Φ211/13-1-2016 «Έγκριση Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)»,

(ΦΕΚ 105/Β/27-1-2016)
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Όρια ζώνης
(MHz)
417-419

Κατανοµή στις Yπηρεσίες

Εφαρµογές (Applications)

ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε24

- TETRA

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ

- PMR

Σηµειώσεις

∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιάστηµα προς
∆ιάστηµα) 5.268
419-420

ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε24

- TETRA

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ

- PMR

Αεροναυτική κινητή (OR)
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιάστηµα προς
∆ιάστηµα) 5.268
420-430

ΣΤΑΘΕΡΗ

- TETRA

ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε24

- PMR

(*) Ε.∆.

Ραδιοεντοπισµός (*)

Με την υποσηµείωση Ε24 προσδιορίζεται η διάθεση της ζώνης συχνοτήτων 410-430 MHz για
ψηφιακά συστήµατα κινητών ραδιοεπικοινωνιών στενής ζώνης σύµφωνα µε την Απόφαση
ECC/DEC/(06)06 της CEPT.
Στην υποσηµείωση 5.268 περιλαµβάνονται όροι χρήσης της ζώνης 410-420 MHz από την
υπηρεσία διαστηµικής έρευνας.
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4. Υφιστάµενες Χρήσεις
4.1. Ελλάδα
4.1.1. Κινητή Υπηρεσία στη ζώνη 410-430 MHz
Σύµφωνα

µε

τον

«Κανονισµό

Όρων

Μεµονωµένων

Ραδιοσυχνοτήτων

ή

Ζωνών

Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1713/Β/26-6-2014), η ζώνη 410-430 MHz χρησιµοποιείται για
συστήµατα της Κινητής Υπηρεσίας σύµφωνα µε το Σχήµα που ακολουθεί.
Σχήµα 1

Ιδιωτικές Κινητές
Επικοινωνίες

407

410

Ιδιωτικές

∆ηµόσιες Ψηφιακές

∆ηµόσιες Ψηφιακές

Ιδιωτικές

Κινητές

Κινητές Υπηρεσίες

Κινητές Υπηρεσίες

Κινητές

Επικοινωνίες

TETRA

TETRA

Επικοινωνίες

410

411.75

413.75

415.75

∆ηµόσιες Ψηφιακές

∆ηµόσιες Ψηφιακές

Ιδιωτικές

Κινητές

Κινητές Υπηρεσίες

Κινητές Υπηρεσίες

Κινητές

Επικοινωνίες

TETRA

TETRA

Επικοινωνίες

421.75

423.75

425.75

Επικοινωνίες

417

Ιδιωτικές

420

Ιδιωτικές Κινητές

420

Ιδιωτικές Κινητές
Επικοινωνίες

427

430

Με κίτρινο απεικονίζεται το φασµατικό τµήµα που προορίζεται για simplex λειτουργία ενώ µε τα
υπόλοιπα χρώµατα απεικονίζονται τα συζευγµένα φασµατικά τµήµατα. Τα ανώτερα τµήµατα των
ζευγαριών χρησιµοποιούνται για την εκποµπή των σταθµών βάσης (λήψη κινητών σταθµών),
ενώ τα κατώτερα φασµατικά τµήµατα για την εκποµπή των κινητών σταθµών (λήψη σταθµών
βάσης).
Στη ζώνη αυτή λειτουργεί ένας σηµαντικός αριθµός ιδιωτικών ειδικών ραδιοδικτύων µε εύρη
διαύλων 6.25, 12.5 ή 25 kHz.
Το 2002 η ΕΕΤΤ προκήρυξε διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση Ειδικών Αδειών
∆ηµόσιων Ψηφιακών Κινητών Υπηρεσιών TETRA, η οποία αφορούσε τα φασµατικά τµήµατα
411.75-413.75 MHz συζευγµένο µε το τµήµα 421.75-423.75 MHz και 413.75-415.75 MHz
συζευγµένο µε το τµήµα 423.75-425.75 MHz.
Σχετικά µε το φασµατικό τµήµα 413.75 – 415.75 ΜHz συζευγµένο µε το τµήµα 423.75 – 425.75
MHz, χορηγήθηκε Ειδική Άδεια στην εταιρεία ΟΤΕ, η οποία µετατράπηκε σε ∆ικαίωµα Χρήσης
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Ραδιοσυχνοτήτων κατά τη διαδικασία προσαρµογής στο Ν. 3431/2006 για την εγκατάσταση,
λειτουργία και εκµετάλλευση ∆ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ∆ικτύου Κινητών Υπηρεσιών TETRA.
Πίνακας 3: Υφιστάµενο ∆ικαίωµα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 410-430 GHz για ∆ηµόσιες
Ψηφιακές Κινητές Υπηρεσίες TETRA
Πάροχος
ΟΤΕ

Φάσµα Downlink

Φάσµα Uplink

Εύρος Ζώνης

(MHz)

(MHz)

(MHz)

413,75 - 415,75

423,75 - 425,75

2x2

Λήξη
10-07-2017

Τo υφιστάµενο ∆ικαίωµα που έχει χορηγηθεί στον ΟΤΕ:
λήγει στις 10-7-2017
το γεωγραφικό του εύρος είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια,
οφείλει να έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις Συστάσεις των Κινητών
Ψηφιακών Επίγειων Συγκαναλικών Συστηµάτων Ραδιοεπικοινωνιών TETRA,
οφείλει να ακολουθεί διαυλοποίηση σύµφωνη µε τη Σύσταση ECC/DEC(06)(06),
υπόκειται σε υποχρεώσεις ανάπτυξης δικτύου και παροχής υπηρεσιών.
Οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τo δικαίωµα αφορούν κυρίως σε γεωγραφική κάλυψη. Πιο
συγκεκριµένα, ο πάροχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει, λειτουργεί, συντηρεί
και χρησιµοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισµό ώστε να µπορεί να παρέχει ραδιοκάλυψη
τουλάχιστον στο 85% της διαδροµής των κύριων οδικών αρτηριών, όπως προσδιορίζονται στο
∆ικαίωµα µέχρι το τέλος του 2005 και στο 75% της διαδροµής των δευτερευουσών οδικών
αρτηριών, όπως προσδιορίζονται στο ∆ικαίωµα µέχρι το τέλος του 2007. Επιπρόσθετα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ∆ικτύου και των
Υπηρεσιών που προσδιορίζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τα προβλεπόµενα στο
∆ικαίωµα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων.
Το φασµατικό τµήµα 411.75 – 413.75 ΜHz ζευγάρι µε 421.75 – 423.75 MHz, παρέµεινε
αδιάθετο.
4.1.2. Άλλες χρήσεις στη ζώνη 410-430 ΜΗz
Η ζώνη 420-430 ΜΗz χρησιµοποιείται για δισηµειακές ραδιοζεύξεις της Σταθερής Υπηρεσίας,
σύµφωνα µε το σχέδιο διαυλοποίησης που αναφέρεται στον «Κανονισµό Όρων Μεµονωµένων
Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1713/Β/26-6-2014), µόνο εκτός αστικών
περιοχών για τις ανάγκες της καθολικής υπηρεσίας.
4.2. Χώρες CEPT
Όπως και στην Ελλάδα, οι ραδιοϋπηρεσίες που προβλέπονται για τη ζώνη των 410-430 MHz
στις χώρες της CEPT περιλαµβάνουν την Κινητή Υπηρεσία (Ιδιωτικές Κινητές Υπηρεσίες) σε
πρωτεύουσα βάση. Στοιχεία για τη χρήση της ζώνης των 410-430 MHz από την Κινητή
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Υπηρεσία στις χώρες της CEPT υπάρχουν στο ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε από 32
χώρες µε πρωτοβουλία της WGFM 54 το 2014. Παρατηρώντας τα στατιστικά για τη χρήση της
ζώνης, συµπεραίνει κανείς ότι στο σύνολο των χωρών της CEPT, η ζώνη 410-430 MHz
χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη Ειδικών Ραδιοδικτύων στενής ζώνης ενώ έχουν χορηγηθεί
µεµονωµένα και δικαιώµατα ευρείας ζώνης. Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορούν να
αναζητηθούν στο WGFM questionnaire to CEPT administrations and industry on spectrum use
information for the 400 MHz PMR/PAMR frequencies.
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5. ∆ιαδικασία Χορήγησης, Τεχνικοί και Λειτουργικοί Όροι
5.1. Πλαίσιο αδειοδότησης
Ως προς το µοντέλο αδειοδότησης και τη διαδικασία χορήγησης, προτείνεται η χορήγηση
δικαιωµάτων σε εθνικό επίπεδο µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς οι πολύ καλές
συνθήκες διάδοσης των ραδιοσυχνοτήτων στην εν λόγω ζώνη, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο
τον συντονισµό περιφερειακών αδειών.
5.2. Ουδετερότητα ως προς την τεχνολογία και τις υπηρεσίες
Η ουδετερότητα ως προς τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες
αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου ρύθµισης του τοµέα των
ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

και

ειδικότερα

όσον

αφορά

στη

χρήση

του

φάσµατος

ραδιοσυχνοτήτων. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, προκρίνεται η χορήγηση αδειών ουδέτερων από
άποψη τεχνολογίας και υπηρεσίας, ώστε οι χρήστες του ραδιοφάσµατος να µπορούν να
επιλέγουν την εφαρµογή των βέλτιστων τεχνολογιών και υπηρεσιών σε ζώνες συχνοτήτων που
έχουν δηλωθεί διαθέσιµες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον εκάστοτε εθνικό
κανονισµό κατανοµής ζωνών συχνοτήτων. Περαιτέρω, ο διοικητικός καθορισµός τεχνολογιών
και υπηρεσιών δύναται να εφαρµόζεται µόνο όταν διακυβεύονται στόχοι γενικού συµφέροντος,
θα πρέπει να αιτιολογείται σαφώς και να υπόκειται σε τακτική περιοδική ανασκόπηση.
Σύµφωνα µε το Ν.4070/2012 όλοι οι τύποι τεχνολογίας που χρησιµοποιούνται για υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύναται να χρησιµοποιηθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι
διαθέσιµες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύµφωνα µε τον ΕΚΚΖΣ. Επιπλέον, όλοι
οι τύποι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορούν να παρασχεθούν στις ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων που δηλώνονται διαθέσιµες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
σύµφωνα µε τον ΕΚΚΖΣ. Οι ενδεχόµενοι περιορισµοί ως προς τα ανωτέρω γίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, κατόπιν εισήγησης της
ΕΕΤΤ µε βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αµεροληψίας και για συγκεκριµένους
λόγους.
Η ΕΕΤΤ εκτιµά ότι η παροχή της µέγιστης δυνατής ευελιξίας στη χρήση του φάσµατος της ζώνης
410-430 MHz θα συµβάλει στη βέλτιστη αξιοποίησή του, µεγιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
τα οφέλη τόσο των παρόχων όσο και των καταναλωτών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Με βάση τα προαναφερθέντα, η ΕΕΤΤ προτείνει τη χορήγηση δικαιωµάτων στη ζώνη 410-430
MHz χωρίς περιορισµούς ως προς το είδος της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας ή της
παρεχόµενης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, τα δικαιώµατα στη ζώνη
410-430 MHz θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παροχή οποιουδήποτε είδους
εφαρµογής/υπηρεσίας στο πλαίσιο πάντα της Κινητής Υπηρεσίας στενού εύρους ζώνης, µε
οποιαδήποτε τοπολογία δικτύου και µε χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας.
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5.3. Επιµερισµός Φάσµατος
Το συνολικό προς διάθεση φάσµα για δίκτυα Κινητής Υπηρεσίας στη ζώνη 410-430 MHz
συνοψίζεται στον επόµενο πίνακα.
Πίνακας 4: Φάσµα προς διάθεση για τη ζώνη 410-430 MHz

Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων

Φασµατικό Εύρος

(MHz)

(MHz)

411.75-415.75 MHz,
ζευγάρι µε

2x4

421.75-425.75 MHz

Το συνολικά διαθέσιµο φάσµα προτείνεται να επιµεριστεί σε δύο τµήµατα των 2×2 MHz Τα
συγκεκριµένα προς διάθεση φασµατικά τµήµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.

Πίνακας 5: Φασµατικά τµήµατα προς διάθεση στη ζώνη 410-430 MHz
ΑΑ Τµήµατος

Φάσµα Downlink

Φάσµα Uplink

Εύρος Ζώνης

(MHz)

(MHz)

(MHz)

1

411.75 – 413.75

421.75 – 423.75

2x2

2

413,75 - 415,75

423,75 - 425,75

2x2

5.4. Όροι ∆ικαιωµάτων
Η ΕΕΤΤ για λόγους βέλτιστης και αποτελεσµατικότερης χρήσης του φάσµατος και βασιζόµενη
στις σχετικές οδηγίες, Αποφάσεις και τεχνικά στοιχεία προτείνει τη χορήγηση δικαιωµάτων για τη
ζώνη 410-430 MHz µε τους όρους που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 6: Όροι δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη ζώνη 410-430 MHz

Υπηρεσία / Τύπος ∆ικτύου
Κινητή Υπηρεσία
Φασµατικό Εύρος
2×2 MHz
Γεωγραφική Έκταση
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Εθνική
Υποχρεώσεις Ανάπτυξης ∆ικτύου
Αναφέρονται παρακάτω
Τεχνικοί Όροι
∆ιαυλοποίηση σύµφωνη µε τη Σύσταση ECC/DEC(06)(06)
∆ιάρκεια
∆εκαπέντε (15) έτη (εφόσον τα δικαιώµατα χορηγηθούν µε διαγωνιστική διαδικασία)
Μεταβίβαση
Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Μεταβίβασης ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, όπως
εκάστοτε ισχύουν

Υποχρεώσεις Ανάπτυξης ∆ικτύου
Οι κάτοχοι των δικαιωµάτων στη ζώνη 410-430 MHz, αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
εγκαταστήσουν, λειτουργήσουν και διατηρήσουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό προκειµένου να
παρέχουν υπηρεσίες που εκπληρώνουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Για νεοεισερχόµενους παρόχους, κάλυψη του 85% της διαδροµής των κύριων οδικών
αρτηριών όπως προσδιορίζονται στον Πίνακα 7 που ακολουθεί, εντός τριών (3) ετών
από τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων:
Πίνακας 7: Κύριες οδικές αρτηρίες

Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσ/κης – Ευζώνων
Εθνική Οδός Αθηνών - Πατρών
Εθνική Οδός Κορίνθου – Καλαμάτας
Εθνική Οδός Πάτρας – Ηγουμενίτσας
Εθνική Οδός Χανίων – Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου
Εθνική Οδός Λαμίας - Τρικάλων
Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου
Αττική Οδός
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Εγνατία Οδός

Για νεοεισερχόµενους παρόχους, κάλυψη του 75% της διαδροµής των δευτερευουσών
οδικών αρτηριών όπως προσδιορίζονται στον Πίνακα 8 που ακολουθεί, εντός πέντε (5)
ετών από τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων:
Πίνακας 8: ∆ευτερεύουσες οδικές αρτηρίες

Οδός Χαλκίδος - Καρύστου
Οδός Χαλκίδος - Λουτρών Αιδηψού
Οδός Αλεξανδρουπόλεως - Ορεστιάδος - Καστανιών
Οδός Σερρών - ∆ράµας - Καβάλας
Οδός Θεσ/κης - Σερρών Κούλας
Οδός Θεσ/κης - Έδεσσας - Βευής
Οδός Γρεβενών - Κοζάνης - Βέροιας - Θεσ/κης
Οδός Καλαµπάκας - Γρεβενών - Καστοριάς
Οδός Θεσ/κης - Παλιουρίου
Οδός Θεσ/κης - Πολυγύρου - Κουφού
Οδός Θεσ/κης - Αρναίας - Ουρανούπολης
Οδός Κοζάνης - Φλωρίνης - Νίκης
Οδός Λαρίσης - Ελασσώνας - Κοζάνης
Οδός Τρίπολης - Σπάρτης
Οδός Βόλου - Λάρισας - Τρικάλων (Παλ. Εθνική)
Οδός Μετσόβου - Ιωαννίνων - Ηγουµενίτσας
Οδός Ν. Μοναστηρίου - Καρδίτσας - Μετσόβου
Οδός Λαµίας - Ν. Μοναστηρίου - Λάρισας (Παλ. Εθνική)
Οδός Λαµίας - Καρπενησίου - Αγρινίου
Οδός Λειβαδιάς - Ιτέας - Αντιρρίου
Οδός Πύργου - Πύλου
Οδός Τριπόλεως - Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου

Για τον υφιστάµενο πάροχο, οι ανωτέρω απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται από την ηµέρα
χορήγησης των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
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6. ∆ιαγωνιστικές ∆ιαδικασίες Χορήγησης ∆ικαιωµάτων
Η δηµοπρασία γίνεται ολοένα και περισσότερο δηµοφιλής τρόπος απονοµής δικαιωµάτων
χρήσης φάσµατος από τις Ρυθµιστικές Αρχές ανά τον κόσµο. Ένας από τους λόγους της
αυξανόµενης χρήσης της δηµοπρασίας είναι η διαφάνεια και η αντικειµενικότητά της.
Για να είναι πετυχηµένη µια διαδικασία δηµοπρασίας θα πρέπει η φύση της, ο χρόνος
διεξαγωγής της και οι παράµετροί της να καθορίζονται µε βάση τους στόχους ανάπτυξης της
βιοµηχανίας των τηλεπικοινωνιών της εκάστοτε χώρας. Επιπλέον, πριν τη διεξαγωγή κάθε
δηµοπρασίας απαιτείται µια µορφή προεπιλογής για να αποφευχθεί η συµµετοχή µη αξιόπιστων
οικονοµικά υποψηφίων.
Είναι ακόµα σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι η εναλλακτική διαδικασία επιλογής, όπου όσοι
επιλέγονται για τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επιλέγονται µε συγκριτική επιλογή
(γνωστή και ως "καλλιστεία"), δεν είναι σε καµιά περίπτωση απλή και πιθανώς θα προξενούσε
σηµαντικά προβλήµατα. Τα καλλιστεία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτούν τη χρήση
αυξηµένων πόρων (ανθρώπινων και οικονοµικών) στην περίπτωση δικαστικής προσβολής της
απόφασης της Ρυθµιστικής Αρχής.
6.5. ∆ηµοπρασία Φάσµατος
Τα κύρια πλεονεκτήµατα της δηµοπρασίας ως διαδικασία για χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων είναι:
Ότι ενθαρρύνει τις εταιρείες που αξιολογούν οικονοµικά περισσότερο το φάσµα
ραδιοσυχνοτήτων να το χρησιµοποιήσουν παραγωγικά και µε καινοτόµους τρόπους.
Ότι προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε το κόστος ευκαιρίας, γιατί
αντικατοπτρίζει την αξία που η επόµενη πλέον ικανή εταιρεία προσφέρει για απόκτηση
των σχετικών δικαιωµάτων. Αυτή η πληροφορία επιτρέπει και στην αγορά και στα
αρµόδια όργανα της πολιτείας να διαχειρίζονται το φάσµα πιο αποτελεσµατικά.
Ότι αποφεύγει την καθυστέρηση που υπάρχει σε άλλες διαδικασίες.
Η διαφάνεια, γιατί διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις των ρυθµιστικών αρχών δε λαµβάνονται
µε προκατάληψη υπέρ ή εναντίον των υποψηφίων παρόχων. Προσφέρει µια
αντικειµενική βάση αξιολόγησης και τα αποτελέσµατα είναι τελεσίδικα.
Ότι διασφαλίζει ότι το φάσµα καταλήγει στα χέρια εκείνων που το εκτιµούν περισσότερο.
Έτσι οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες γίνονται διαθέσιµες πιο γρήγορα γιατί ο πάροχος
επιδιώκει γρήγορη απόσβεση του κόστους απόκτησης των δικαιωµάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων.
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6.5.1. Σχεδιασµός ∆ηµοπρασίας
Ο καλός σχεδιασµός είναι κρίσιµος για την επιτυχία της δηµοπρασίας. Η επιλογή της καλύτερης
διαδικασίας δηµοπρασίας πρέπει να γίνεται έχοντας υπόψη τον πιθανό αριθµό υποψηφίων και
τον αριθµό των πακέτων φάσµατος που είναι διαθέσιµα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένες δυνατές µέθοδοι δηµοπρασίας:
∆ηµοπρασία µε διαδοχικό αυξανόµενο τίµηµα.
∆ηµοπρασία σφραγισµένης προσφοράς.
∆ηµοπρασία µε καθορισµό του αριθµού των αδειών από τους συµµετέχοντες
υποψηφίους.
6.5.2. ∆ηµοπρασία µε ∆ιαδοχικά Αυξανόµενο Τίµηµα
Σε αυτή τη µέθοδο δηµοπρασίας, οι υποψήφιοι υποβάλλουν διαδοχικές προσφορές σε µια σειρά
γύρων. Σε κάθε γύρο, κάθε υποψήφιος µπορεί είτε να δώσει µια µόνο προσφορά για
οποιαδήποτε από τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων προσφέροντας ποσό µεγαλύτερο
από το µέχρι τότε εκπλειστηρίασµα, ή να αποχωρήσει από τον πλειστηριασµό ή να κάνει χρήση
δικαιώµατος αποχής. Εάν κάποιος υποψήφιος έχει δώσει τη µεγαλύτερη προσφορά για κάποιο
δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στον προηγούµενο γύρο, δεν µπορεί να δώσει καµιά
προσφορά και κρατάει εκείνο το δικαίωµα χρήσης µέχρι κάποιος να δώσει προσφορά
µεγαλύτερη από τη δική του. Αν κάποιος δώσει µεγαλύτερη προσφορά από τη δική του, µπορεί
να συνεχίσει κάνοντας προσφορά για το ίδιο ή άλλο δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, να
κάνει χρήση του δικαιώµατος αποχής ή να αποχωρήσει. Αν κανείς δεν δώσει προσφορά
µεγαλύτερη από τη δική του για ένα ορισµένο δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων µέχρι το τέλος
του πλειστηριασµού, τότε του κατακυρώνεται αυτό το δικαίωµα.
6.5.3. ∆ηµοπρασία Σφραγισµένης Προσφοράς
Στη µέθοδο αυτή οι υποψήφιοι υποβάλουν τις προσφορές τους για τα δικαιώµατα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων που τους ενδιαφέρουν σε σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι ανοίγονται
ταυτόχρονα. Κάθε δικαίωµα χρήσης χορηγείται στον υποψήφιο που θα δώσει την υψηλότερη
προσφορά.
6.5.4. ∆ηµοπρασία µε Καθορισµό του Αριθµού των Αδειών από τους Συµµετέχοντες Υποψηφίους
Η µέθοδος αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να αποφασίσουν για τον αριθµό των δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που θα κατακυρωθούν.
Στηρίζεται σε συνδυαστικό πλειστηριασµό, µέσω του οποίου ο αριθµός και το µέγεθος των
δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, καθορίζονται µέσα σε συγκεκριµένα όρια. Όσοι δίνουν
προσφορές ανταγωνίζονται για συγκεκριµένο αριθµό πακέτων φάσµατος

προσφέροντας

κλιµακωτά αυξανόµενες τιµές ανά πακέτο και η τελική κατανοµή καθορίζεται όταν κανένα
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δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν είναι πλέον διαθέσιµο. Αυτή η προσέγγιση
χρησιµοποιήθηκε σε πλειστηριασµούς από τις γερµανικές και αυστριακές ρυθµιστικές αρχές.
6.6. Κριτήρια Προεπιλογής & Καταβολή Τιµήµατος
Τα κριτήρια προεπιλογής, γενικά, πρέπει να λειτουργούν σαν φίλτρο για να διασφαλίζουν ότι
µόνο υποψήφιοι που εκπληρώνουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις είναι ικανές να συµµετέχουν
στη διαγωνιστική διαδικασία.
Τα κριτήρια προεπιλογής, που καθορίζουν τις βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής στη
διαγωνιστική

διαδικασία

χορήγησης

δικαιωµάτων

χρήσης

ραδιοσυχνοτήτων,

συνήθως

περιέχουν:
Κριτήρια οικονοµικής ικανότητας
Κριτήρια τεχνικής ικανότητας
Κριτήρια επιτυχούς δραστηριοποίησης στην τηλεπικοινωνιακοί αγορά
6.6.1. Καταβολή Τιµήµατος Χρήσης και Καταβολή σε επόµενα Έτη
Η καταβολή του τιµήµατος για τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν απονεµηθεί
µπορεί να γίνει µε τις ακόλουθες µεθόδους:
Με καταβολή όλου του τιµήµατος µονοµιάς. Οι υπερθεµατιστές καλούνται να
καταβάλλον το συνολικό ποσό εντός µικρού χρονικού διαστήµατος από την κατακύρωσή
του δικαιώµατος χρήσης φάσµατος.
Με την καταβολή ενός ποσοστού του τιµήµατος µε την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας
και την καταβολή του υπόλοιπου τιµήµατος σε επόµενα έτη (ετήσιες δόσεις) µε την
εφαρµογή επιτοκίου κατάλληλου επιπέδου. Ο στόχος των πληρωµών σε επόµενα έτη
είναι να κατανείµουν την πληρωµή, σκοπεύοντας σε καλύτερο συγχρονισµό µεταξύ των
εσόδων και εξόδων των υπερθεµατιστών.
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7. Προτεινόµενη ∆ιαδικασία Χορήγησης
Οι προτάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη διαδικασία χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων που λήγει τον Ιούλιο του 2017 (τµήµα ραδιοσυχνοτήτων: 413.75 - 415.75 MHz
& 423.75 - 425.75 MHz) καθώς και του τµήµατος ραδιοσυχνοτήτων το οποίο είναι αδιάθετο
(411.75 - 413.75 ΜHz & 421.75 - 423.75 ΜHz) γίνονται µε γνώµονα τη µεγιστοποίηση της
κοινωνικής ωφέλειας σε όρους επάρκειας επιλογής, ανταγωνιστικότητας τιµής και ποιότητας, και
µε σκοπό να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοτική αξιοποίηση πόρων σε
υποδοµές και καινοτοµία.
Το φάσµα θα χορηγηθεί µε διαδικασία δηµοπρασίας ανοικτή προς όλους. Τα τµήµατα
ραδιοσυχνοτήτων που µπορούν να χορηγηθούν είναι δύο (2). Το φάσµα διαιρείται σε τµήµατα
των 2x2 MHz και είναι διαθέσιµο σε δύο φάσεις.
Α. Φάση
Στην πρώτη φάση, µε την υποβολή του Φακέλου Συµµετοχής ο Συµµετέχων δηλώνει τα
Τµήµατα Ραδιοσυχνοτήτων επιθυµεί να του εκχωρηθούν στη Φασµατική Περιοχή 410-430 MHz
στην Τιµή Εκκίνησης.
Εάν από τις Αιτήσεις των προεπιλεγέντων συµµετεχόντων στη διαδικασία, προκύπτει ότι στη
φασµατική περιοχή 410-430 MHz για κάθε Τµήµα Ραδιοσυχνοτήτων έχει υποβληθεί κατά
ανώτατο αριθµό µία (1) αίτηση εκχώρησης άρα η ζήτηση είναι µικρότερη ή ίση µε την προσφορά
τότε χορηγούνται σε κάθε συµµετέχοντα στην τιµή εκκίνησης τα τµήµατα φάσµατος που έχει
αιτηθεί και η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς να διενεργηθεί η διαδικασία δηµοπρασίας
πολλαπλών γύρων.
Εάν από τις Αιτήσεις των προεπιλεγέντων συµµετεχόντων στην διαδικασία προκύπτει ότι η
ζήτηση είναι µεγαλύτερη της προσφοράς, τότε στην πρώτη Φάση δεν χορηγείται φάσµα και για
τη χορήγηση των δύο (2) τµηµάτων 2x2 MHz διενεργείται δηµοπρασία πολλαπλών γύρων µε
αυξανόµενο τίµηµα.
Β. Φάση
Το Φάσµα χορηγείται µε διαδικασία δηµοπρασίας πολλαπλών γύρων µε αυξανόµενο τίµηµα
όπου ο κάθε υπερθεµατιστής καταβάλλει το τίµηµα που προσέφερε.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που στη δηµόσια διαβούλευση υπάρξει ενδιαφέρον για την
απόκτηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 410-430 MHz µόνο από τον κάτοχο
του δικαιώµατος που χορηγήθηκε το 2002 σε αυτή τη ζώνη, η ΕΕΤΤ θα εξετάσει την παράταση
αυτού χωρίς περαιτέρω δηµόσια διαβούλευση.
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8. Τιµή Εκκίνησης
Για τον υπολογισµό της τιµής εκκίνησης για τη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 410-430 MHz, η ΕΕΤΤ θα λάβει υπόψη της στοιχεία από
διαγωνιστικές διαδικασίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την ίδια ζώνη ή για τη ζώνη 450-470
MHz. Επιπλέον θα εξετάσει την προσέγγιση πληθωρισµού του τιµήµατος που καταβλήθηκε για
το υφιστάµενο δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 410-430 MHz το οποίο χορηγήθηκε
το 2002.
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9. Άλλες Λεπτοµέρειες της ∆ιαδικασίας
9.1. Απόδειξη Οικονοµικής ∆υνατότητας για Συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία
Η ΕΕΤΤ προτίθεται να εκτιµήσει την επάρκεια χρηµατοοικονοµικών πόρων του υποψηφίου για
την κατ’ ελάχιστο ανάπτυξη του δικτύου και παροχή των υπηρεσιών, µε βάση ένα ελάχιστο
ποσό µετοχικού κεφαλαίου ή ιδίων κεφαλαίων ή αναπόσβεστης αξίας παγίων ύψους
τουλάχιστον τριών εκατοµµυρίων ευρώ (€ 3.000.000,00).
Το κριτήριο της επάρκειας των χρηµατοοικονοµικών πόρων τεκµαίρεται από το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων ή του µετοχικού κεφαλαίου του νοµικού προσώπου ή από την αναπόσβεστη
αξία παγίων, όπως προκύπτει από τον πιο πρόσφατο ισολογισµό του. Στην περίπτωση που
αυτό δεν επαρκεί µπορεί να συνυπολογίζεται εξωτερική χρηµατοδότηση κατ’ ανώτερο όριο µέχρι
το 50% του ανωτέρω ποσού πιστοποιούµενη µε ανάλογη δεσµευτική επιστολή από πιστωτικό ή
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, ο οποίος δηλώνει τη δέσµευση του για µακροχρόνιο δανεισµό
του νοµικού προσώπου.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας λαµβάνονται υπόψη µόνον οι ισολογισµοί των συµµετεχόντων σε
αυτή νοµικών προσώπων. Στην περίπτωση που το εξαγόµενο ποσό δεν επαρκεί, µπορεί να
συνυπολογίζεται εξωτερική χρηµατοδότηση κατ’ ανώτερο όριο µέχρι το 50% του ανωτέρω
ποσού, πιστοποιούµενη µε ανάλογη δεσµευτική επιστολή από πιστωτικό ή χρηµατοοικονοµικό
οργανισµό, ο οποίος δηλώνει τη δέσµευση του για µακροχρόνιο δανεισµό της κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας η οποία δεν είναι προϊόν κοινοπραξίας λαµβάνεται υπόψη
ο ισολογισµός των νοµικών προσώπων που θα αποτελέσουν τους µετόχους της υπό σύσταση
εταιρείας. Εάν το εξαγόµενο ποσό δεν επαρκεί, µπορεί να συνυπολογίζεται εξωτερική
χρηµατοδότηση κατ’ ανώτερο όριο µέχρι το 50% του ανωτέρω ποσού, πιστοποιούµενη µε
ανάλογη δεσµευτική επιστολή από πιστωτικό ή

χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, ο οποίος

δηλώνει τη δέσµευση του για µακροχρόνιο δανεισµό της συσταθησοµένης εταιρείας. Στη
περίπτωση που η υπό σύσταση εταιρεία αποτελείται µόνο από φυσικά πρόσωπα το ανωτέρω
ποσό τεκµαίρεται δια σχετικής καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασµό του οποίου δικαιούχοι είναι
τουλάχιστον δύο εκ των µελλοντικών εταίρων. Απαιτείται επιπλέον έγγραφη δέσµευση των
δικαιούχων ότι θα µεταβιβάσουν αµελλητί το ποσό του εν λόγω τραπεζικού λογαριασµού στη
εταιρεία που πρόκειται να συσταθεί. Στη περίπτωση που το εν λόγω ποσό δεν επαρκεί, µπορεί
να συνυπολογίζεται εξωτερική χρηµατοδότηση κατ’ ανώτερο όριο µέχρι το 50% του ανωτέρω
ποσού, πιστοποιούµενη µε ανάλογη δεσµευτική επιστολή από πιστωτικό ή χρηµατοοικονοµικό
οργανισµό, ο οποίος δηλώνει τη δέσµευση του για µακροχρόνιο δανεισµό της εταιρείας που
πρόκειται να συσταθεί. Εάν η υπό σύσταση εταιρεία είναι αστική ή εµπορική προσωπική εταιρεία
το ποσοστό της εξωτερικής χρηµατοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% του ανωτέρω
ποσού.
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10. Παράρτηµα Α
Ερωτήσεις της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης
1. Ενδιαφέρεστε άµεσα για την απόκτηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη
ζώνη στη ζώνη 410-430 MHz; Εάν ναι, πόσο είναι το συνολικό εύρος φάσµατος (σε
MHz) το οποίο επιθυµείτε να σας χορηγηθεί;
2. Πως σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τα δικαιώµατα που θα σας χορηγηθούν σε αυτή τη
ζώνη;
3. Συµφωνείτε µε τους τεχνικούς όρους που προτείνει η ΕΕΤΤ για τα δικαιώµατα στη ζώνη
στη ζώνη 410-430 MHz;
4. Συµφωνείτε µε τις προτάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη διαδικασία χορήγησης των
δικαιωµάτων στη ζώνη στη ζώνη 410-430 MHz;
5. Τεκµηριώνοντας την απάντησή σας, ποια θεωρείτε ότι είναι η εύλογη τιµή εκκίνησης για
ένα τµήµα φάσµατος εύρους 2x2 MHz για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) έτη;
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