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Ζ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε αλαθνξηθά κε ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ 

Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηε δώλε 27,5–29,5 GHz 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηάζηεκα από 10-5-2011 έσο 10-6-2011 θαη βαζίζηεθε ζε 

θείκελν πνπ δεκνζίεπζε ε ΔΔΣΣ. ηε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε θαηέζεζαλ ηηο απόςεηο 

ηνπο νθηώ (8) ζπλνιηθά θνξείο. Οη απαληήζεηο πνπ δελ ραξαθηεξίζηεθαλ 

εκπηζηεπηηθέο δεκνζηεύηεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ. 

θνπόο ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ήηαλ λα εμεηαζηεί ε ζθνπηκόηεηα θαη ε 

δηαδηθαζία πεξηνξηζκνύ ηνπ αξηζκνύ ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ 

ζηε δώλε 27,5–29,5 GHz.  

 

Α. Απόψεις ποσ διαησπώθηκαν 

Δξώηεζε Δ1 

Γύν ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ όηη εμεηάδνπλ ην ελδερόκελν κειινληηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε δώλε γηα ηελ αλάπηπμε επίγεηνπ δηθηύνπ εκείν-

Πνιπζεκεηαθώλ Ραδηνδεύμεσλ, ρσξίο όκσο λα αλαθέξνπλ άκεζν ελδηαθέξνλ, νύηε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο.  Γύν ελδηαθεξόκελνη αλέθεξαλ όηη 

έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ελέξγεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θνκβηθνύ ζηαζκνύ εδάθνπο 

(HUB) ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο ζηελ Διιάδα, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο 

αλαθέξεη όηη εμεηάδεη θαη ηε κειινληηθή ρξήζε ηεο ππό αδεηνδόηεζε ππνδώλεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεξκαηηθώλ δνξπθνξηθώλ ζηαζκώλ. Έλαο ελδηαθεξόκελνο αλαθέξεη 

όηη εμεηάδεη ηελ εγθαηάζηαζε θνκβηθνύ ζηαζκνύ ζηελ Διιάδα. ε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο ε Νεκέα αλαθέξεηαη σο ε πξνηηκεηέα ζέζε εγθαηάζηαζεο ησλ θνκβηθώλ 

δνξπθνξηθώλ ζηαζκώλ εδάθνπο (HUB). 

 

Δξώηεζε Δ2 

Γελ ππήξμε μεθάζαξε ηνπνζέηεζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ην πσο 

επεξεάδνληαη νη πθηζηάκελεο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο από ηελ αλάπηπμε δηθηύσλ ζηε 

δώλε ησλ 28GHz. 

 

Δξώηεζε E3 
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Σέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ αγνξά ησλ δνξπθνξηθώλ 

επηθνηλσληώλ αλέθεξαλ όηη απαηηείηαη γηα ηνπο θνκβηθνύο ζηαζκνύο εδάθνπο (HUB) 

από 216 MHz ειάρηζην έσο 2 GHz ζπλνιηθνύ θάζκαηνο. Γπν ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ όηη γηα ηα επίγεηα δίθηπα αζύξκαηεο πξόζβαζεο απαηηνύληαη από 

2 56 MHz ειάρηζην έσο 2 112 MHz ή 2 168 MHz κέγηζην ζπλνιηθό θάζκα αλά 

πάξνρν.  

 

Δξώηεζε  Δ4 

Καλείο ζπκκεηέρσλ δε δηαθσλεί κε ηνπο όξνπο πνπ είραλ ηεζεί ζηα ζελάξηα Α θαη Β. 

Έλαο ελδηαθεξόκελνο αλέθεξε όηη ηα δηθαηώκαηα ζε δίθηπα ζηαζεξήο αζύξκαηεο 

πξόζβαζεο πξέπεη λα δηαηεζνύλ ζε εζληθό επίπεδν. Έλαο ελδηαθεξόκελνο αλέθεξε 

όηη ηα δηθαηώκαηα ζε δίθηπα ζηαζεξήο αζύξκαηεο πξόζβαζεο πξέπεη λα δηαηεζνύλ 

ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ παξαηεξείηαη κεγάιε 

ζπγθέληξσζε πιεζπζκνύ. ε ζρέζε κε ηα δίθηπα δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο, δπν 

ελδηαθεξόκελνη ζεσξνύλ όηη ε επηινγή ζελαξίνπ δελ έρεη ζεκαζία, έλαο ζπκκεηέρσλ 

ζα πξνηηκνύζε ην ζελάξην Α, ελώ έλαο άιινο ζπκκεηέρσλ ζα πξνηηκνύζε νη θνκβηθνί 

ζηαζκνί εδάθνπο ηεο δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο (HUB) λα εγθαηαζηαζνύλ εθηόο 

αζηηθώλ θέληξσλ. 

 

Δξώηεζε  Δ5 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

θείκελν ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνύλ κε ηνλ νξηζκό 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο ππθλόηεηαο θαζκαηηθήο ηζρύνο γηα ηελ πξνζηαζία αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο, ελώ ε πιεηνςεθία ζεσξεί ζσζηό ην όξην πνπ έρεη ζέζεη ε 

ΔΔΣΣ. Έλαο ζπκκεηέρσλ δηαθσλεί κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο 

θεξαίαο γηα ηνλ θνκβηθό ζηαζκό εδάθνπο (HUB) θαζώο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ειάρηζηεο απόζηαζεο από ην HUB ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ην 

κέγηζην όξην ππθλόηεηαο θαζκαηηθήο ηζρύνο.  

 

Δξώηεζε  Δ6 

Έλαο ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη όηη ζε θάζε πεξίπησζε νη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ 

θνκβηθώλ ζηαζκώλ (HUB) ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηέο πξηλ ηελ αλάπηπμε επίγεησλ 
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δηθηύσλ. Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ ελδηαθέξνλ γηα εγθαηάζηαζε 

ηνπ θνκβηθνύ ζηαζκνύ ηνπο (HUB) ζηελ πεξηνρή ηεο Νεκέαο, ελώ ζε κηα πεξίπησζε 

αλαθέξεηαη όηη εμεηάδεηαη θαη ε πεξηνρή ησλ Θεξκνππιώλ. 

 

Δξώηεζε  Δ7 

Έλαο ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη όηη ην ζελάξην Β είλαη πην ιεηηνπξγηθό. Έμη ζπκκεηέρνληεο 

αλαθέξνπλ ην ζελάξην Α σο πξνηηκεηέν.  

 

Δξώηεζε  Δ8 

Έμη ζπκκεηέρνληεο δηαθσλνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ σο δηαδηθαζία γηα 

ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζε πεξίπησζε 

πεξηνξηζκνύ απηώλ, ελώ έλαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνηείλεη λα εθαξκνζηνύλ 

απζηεξά θξηηήξηα πξνεπηινγήο. 

 

Δξώηεζε Δ9 

Γε δηακνξθώζεθε θάπνηα ηζρπξή ζέζε. Έλαο ζπκκεηέρσλ δηαθσλεί κε ηε 

δπλαηόηεηα ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο, ελώ έλαο άιινο αλέθεξε 

ελδεηθηηθό δηάζηεκα έμη σο νθηώ κήλεο ρσξίο λα δηαθσλεί θαη κε ηελ ηκεκαηηθή 

θαηαβνιή ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο ππό ηηο παξνύζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 

Δξώηεζε Δ10 

Γπν ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ όηη ζα πξέπεη ζύληνκα λα νξηζηηθνπνηεζεί ην πιαίζην 

αδεηνδόηεζεο γηα ηνπο θνκβηθνύο ζηαζκνύο εδάθνπο (HUB), ελώ κηα εηαηξεία 

αλέθεξε όηη  ν ρξόλνο  ζηνλ νπνίν ζα επαλαπξνθεξπρζνύλ νη άδεηεο ζα πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηεί θαηόπηλ δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο. 

 

Β. Σσμπεράζμαηα 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) ιακβάλνληαο ππόςε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, θαηαιήγεη ζηα αθόινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 
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1. Γελ  πξνέθπςε επί ηνπ παξόληνο αλάγθε πεξηνξηζκνύ ησλ δηθαησκάησλ 

ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηελ  δώλε ζπρλνηήησλ 27,9405 - 28,4445 GHz 

δεπγάξη κε 28,9485-29,4525 GHz ε νπνία πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ηόζν από 

ηελ ηαζεξή όζν θαη από ηελ ηαζεξή Τπεξεζία κέζσ Γνξπθόξνπ γηα ηελ 

παξνρή δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. 

2. Ζ ΔΔΣΣ ζα επαλεμεηάζεη ην πθηζηάκελν Καλνληζηηθό πιαίζην ώζηε λα 

ιεθζνύλ ππόςε νη ηερληθνί θαη δηνηθεηηθνί όξνη ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην θείκελν δεκόζηαο 

δηαβνύιεπζεο. 

 

 


