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Απαντήσεις στις Ερωτήσεις της Διαβούλευσης
Ερώτηση 1: Συμφωνείτε με τις προτάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη νέα μορφή και περιεχόμενο
του Παρατήματος Α.1 του Κανονισμού Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος; Έχετε κάποια σχόλια ή
παρατηρήσεις;
Δεν έχουμε σχόλια ή παρατηρήσεις στις προτάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά με το Παράρτημα Α.1.
Ερώτηση 2: Έχετε εγκατεστημένο σε λειτουργία εξοπλισμό τηλεδιοδίων στη ζώνη 5795-5805 ΜΗz
με εκπεμπόμενη ισχύ μεγαλύτερη από 2 W eirp;
Η Vodafone δεν διαθέτει τέτοιου είδους εξοπλισμό.
Ερώτηση 3: Συμφωνείτε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Όρων Χρήσης
Ραδιοφάσματος; Έχετε κάποια συνολικά ή επιμέρους σχόλια ή παρατηρήσεις;
Αναφορικά με την προτεινόμενη στο Κεφάλαιο 4 του Κανονισμού με τίτλο «Σταθερή Υπηρεσία Ζώνες Συχνοτήτων > 1 GHz (Α.3)» διαγραφή της Ζώνης 24500–26500 MHz, θα θέλαμε να
σημειώσουμε τα εξής:
Η Εκτελεστική Απόφαση 2019/784 όπως τροποποιήθηκε από την (ΕΕ) 2020/590 δεν αποκλείει την
χρήση της εν λόγω ζώνης από σταθερή υπηρεσία, καθώς στο Άρθρο 4 αναφέρεται ότι: «Τα κράτη

μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη συνέχιση της λειτουργίας σταθερών ζεύξεων εντός της ζώνης
συχνοτήτων 24,25-27,5 GHz, εάν τα επίγεια συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 μπορούν να
συνυπάρξουν με αυτές τις σταθερές ζεύξεις μέσω διαχειριζόμενης κοινής χρήσης του
ραδιοφάσματος». Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης του Φεβρουαρίου 2020
αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2
GHz, 3400 – 3800 MHz και 26 GHz, η Επιτροπή σας διερεύνησε τις δυνατότητες αναδιοργάνωσης
της ζώνης των 26 GHz και εξέτασε εάν η ζήτηση της αγοράς για φάσμα συχνοτήτων για ανάπτυξη
δικτύων MFCN-5G ξεπερνούσε την προσφορά του άμεσα διαθέσιμου φάσματος. Η τοποθέτηση της
Vodafone στη σχετική Ερώτηση 18 της διαβούλευσης ήταν ότι το ενδεχόμενο επανατοποθέτησης
εντός της ζώνης παρουσιάζει λιγότερες επιπλοκές και είναι ενδεχομένως πιο αποδοτική από
πλευράς κόστους έναντι της μετεγκατάστασης σε νέα ζώνη, αλλά σε κάθε περίπτωση η Εταιρία
δεν θεωρεί απαραίτητη την αναδιοργάνωση, δεδομένης της μεγάλης ποσότητας φάσματος για
υπηρεσίες 5G το οποίο διατέθηκε στο πάνω μέρος της ζώνης στο πλαίσιο της Δημοπρασίας του
2020 για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400
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– 3800 MHz και 26 GHz. Επομένως, η θέση της Εταιρίας παραμένει ότι δεν υφίσταται επί του
παρόντος λόγος αναδιάταξης των υφιστάμενων χρήσεων και ότι το ενδεχόμενο αυτό μπορεί να
εξεταστεί, εάν χρειαστεί, εν ευθέτω χρόνω ή κατά τη λήξη των τρεχόντων δικαιωμάτων.
Ως εκ τούτου, προτείνουμε να μην διαγραφεί η ζώνη των 26GHz από το Παράρτημα Α.3 και να
συνεχίσει να επιτρέπεται η λειτουργία σταθερών ζεύξεων και μετά τη λήξη των υφισταμένων
δικαιωμάτων το 2032, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ανάπτυξη των επίγειων συστημάτων
ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Πέραν του θέματος που αναλύεται παραπάνω, συμφωνούμε κατά τα λοιπά με τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις του Κανονισμού Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος.
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