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Ππόλογορ 

Σν παξόλ Κείκελν Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο έρεη πξνεηνηκαζηεί από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο εθ ηνπ 

Ν.3431/2006 θαη αθνξά ζηελ αλαζεώξεζε ηνπ Καλνληζκνύ Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο 

ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ (ΦΔΚ 256/B/4-3-2003). Η 

πξνηεηλόκελε ξύζκηζε αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ θαζνξηζκνύ ησλ 

ηειώλ ρξήζεο θάζκαηνο γηα ηνπο επίγεηνπο ζηαζκνύο ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο, 

ώζηε λα ιακβάλνληαη ππόςε νη ζύγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία 

δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ επξπδσληθώλ δνξπθνξηθώλ επηθνηλσληώλ. 

Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΣΣ δεκνζηνπνηεί ην πξνηεηλόκελν ζρέδην ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Β΄ ηνπ Καλνληζκνύ Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ 

Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απόςεηο θαη ζρόιηα από όινπο 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηειώλ ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο γηα 

ηνπο ζηαζκνύο ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο. Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα 

ππνβάιινπλ ηα ζρόιηά ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα άξζξα ή παξαγξάθνπο όπνπ 

αλαθέξνληαη.  

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή, ζε έληππε και ειεθηξνληθή 

κνξθή όρη αξγόηεξα από ηηο 16 επηεκβξίνπ 2011 θαη ώξα 13:00 κ.κ., ζηε δηεύζπλζε: Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ, Λεσθόξνο Κεθηζίαο 60, 151 25, Μαξνύζη, 

δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ: spectrum_fees@eett.gr. Σπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο 

δε ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπζνύλ απηνύζηεο θαη επσλύκσο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκνζηεπζνύλ. 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:  

“Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με 
 ηην Αναθεώρηζη ηοσ Κανονιζμού Καθοριζμού ηων Τελών Χρήζης ηοσ Φάζμαηος και ηων 

Τελών Εκτώρηζης Ραδιοζστνοηήηων ” 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη από ηελ ΔΔΣΣ 

δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: 

spectrum_fees@eett.gr. 

Σν παξόλ θείκελν δε δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο ξύζκηζεο πνπ ζα 

επαθνινπζήζεη.  
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1. Αναγκαιόηηηα ηηρ Πποηεινόμενηρ Ρύθμιζηρ 

Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο, εμέδσζε ην 2003 ηνλ Καλνληζκό Καθοριζμού ηων Τελών Χρήζης ηοσ 

Φάζμαηος και ηων Τελών Εκτώρηζης Ραδιοζστνοηήηων (ΦΔΚ 256/B/4-3-2003). 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ κεζνιάβεζαλ από ηελ αξρηθή δηαηύπσζε 

ηνπ ελ ιόγσ Καλνληζκνύ, θαζώο θαη ζρεηηθά αηηήκαηα ηεο αγνξάο ησλ παξόρσλ ππεξεζηώλ 

θαη δηθηύσλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, δηαπηζηώλεηαη ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηξόπνπ 

ππνινγηζκνύ ησλ ηειώλ ρξήζεο ξαδηνθάζκαηνο γηα ηνπο επίγεηνπο ζηαζκνύο ηεο ηαζεξήο 

Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο. Γηα ηε δηαηύπσζε ηεο πξνηεηλόκελεο ξύζκηζεο ε ΔΔΣΣ έιαβε 

ππόςε ηεο ηδίσο ηα εμήο: 

(α) Η αλάπηπμε επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ απαηηεί δηάζεζε θάζκαηνο ζεκαληηθνύ εύξνπο 

ζηνπο επίγεηνπο θνκβηθνύο ζηαζκνύο εδάθνπο ηεο δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο (HUB). 

ύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκό Σειώλ ε ρξέσζε γίλεηαη αλά εύξνο αλνδηθνύ 

ξαδηνδηαύινπ όπνπ δηαθνξεηηθή πόισζε ζπληζηά δηαθνξεηηθό ξαδηνδίαπιν. Απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα ην θόζηνο λα απμάλεηαη ππεξβνιηθά ζηηο πεξηπηώζεηο ηαζκώλ πνπ 

δξνκνινγνύλ κεγάιε ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε θάλνληαο ρξήζε πνιιαπιώλ δηαύισλ 

κεγάινπ εύξνπο (π.ρ. 72 40 MHz, 8 125 MHz, 5 250 MHz). Δπηπιένλ, θαζώο δελ 

ππάξρεη θαζνξηζκέλν ζρήκα δηαπινπνίεζεο γηα ηε Γνξπθνξηθή Τπεξεζία ν θάζε 

πάξνρνο δνξπθνξηθνύ ηκήκαηνο δηαρεηξίδεηαη ην δηαζέζηκν θάζκα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, 

πξνθξίλνληαο θάζε θνξά δηαθνξεηηθή ηερλνινγία θαη επνκέλσο δηαύινπο δηαθνξεηηθνύ 

κεγέζνπο, αθόκα θαη γηα ηελ παξνρή ηεο ίδηαο ππεξεζίαο. Δπίζεο, ε πόισζε ζηε 

Γνξπθνξηθή Τπεξεζία κπνξεί λα είλαη είηε γξακκηθή ή/θαη θπθιηθή θαη ε νπνία πηζαλόλ λα 

αιιάδεη ζρεηηθά ζπρλά θαη πάληα ξπζκίδεηαη από ην δνξπθόξν πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ε 

βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ δνξπθνξηθώλ αλακεηαδνηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, θαζίζηαηαη αλαγθαία 

κηα πξνζέγγηζε ρξέσζεο ησλ ηειώλ ρξήζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο ηεο ηαζεξήο 

Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο ε νπνία ζα ιακβάλεη ππόςε ην ζπλνιηθό εύξνο ηνπ επίγεηνπ 

ζηαζκνύ θαη όρη ην ζπλδπαζκό πιήζνο/εύξνπο/πόισζεο ησλ αλνδηθώλ θεξνπζώλ. 

(β) Σα εηήζηα ηέιε ρξήζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο γηα ηνπο επίγεηνπο θνκβηθνύο ζηαζκνύο 

εδάθνπο ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο (HUB) ζε άιιεο ρώξεο ηεο ΔΔ (πρ. 

Γεξκαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Ιζπαλία), όπσο ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο πθηζηάκελνπο 

αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο ηειώλ (Πίλαθαο Α), είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξα ζε ζρέζε κε 

ηελ Διιάδα, γεγνλόο πνπ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηελ εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ζηαζκώλ 

ζηελ ρώξα καο γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθώλ δηθηύσλ ηεο δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο, κε 

απνηέιεζκα ε ρώξα καο λα ράλεη ην αληαγσληζηηθό ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο 

πιενλέθηεκα. 
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ΠΙΝΑΚΑ Α 

Εηήζια Σέλη Υπήζηρ Φάζμαηορ Ραδιοζςσνοηήηων ηαθμών ηηρ ηαθεπήρ Δοπςθοπικήρ Τπηπεζίαρ (Ka Band) 

 

                                                      

1
 Σα ηέιε ρξήζεο ππνινγίδνληαη αλά επίγεην ζηαζκό αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ θαλαιηώλ 

2
 Με ηελ επηθύιαμε σο πξνο ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ ηειώλ 

3
 Καλνληζκόο ππό ηξνπνπνίεζε 

  
2001 

(EC Report) 
2011 

(Δημόζια διαθέζιμα ζηοισεία) 

  
1 channel x 

40 MHz 
72 channels 

x 40 MHz 
1 channel x 

125 MHz 
8 channels x 

125 MHz 
1 channel 
x 40 MHz 

72 channels x 
40 MHz 

1 channel x 
125 MHz 

8 channels x 
125 MHz 

Ελλάδα (ιζσύον)         7.560 € 544.320 € 13.514 € 108.112 € 

Αγγλία 16.200 € 1.166.400 € 16.200 € 129.600 € 1.181 € 10.026 € 2.088 € 5.908 € 

Ποπηογαλία
1
 

Γελ ππήξρε πξόβιεςε γηα ηόζν κεγάια θαλάιηα, γηα έλα 
θαλάιη 36 MHz 49.716 € 58.608 € 

Γεπμανία
2
 Γελ ππάξρνπλ ηέιε θάζκαηνο, κόλν δηνηθεηηθά ηέιε 257 € 10.280 € 257 € 2.056 € 

Ιζπανία 39.240 € 2.825.280 € 122.625 € 981.000 € 408 € 29.364 € 1.274 € 10.192 € 

Γαλλία Δηήζην ηέινο 19.056 € αλά δνξπθνξηθό δίθηπν 310 € 22.320 € 969 € 7.752 € 

Ιηαλία Δηήζην ηέινο 20.658 € αλά δνξπθνξηθό δίθηπν 22.000 € 

Λοςξεμβούπγο 12.395 € 892.440 € 12.395 € 99.160 €         

Ολλανδία 445 € 32.040 € 445 € 3.560 €         

Αςζηπία 1.308 € 94.716 € 1.308 € 10.464 €         

Κύππορ
3
 Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 3.417 € 246.024 € 3.417 € 27.336 € 

Ελλάδα 
(πποηεινόμενο)         4.536 € 37.800 € 13.514 € 37.800 € 
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(γ) πγθξίλνληαο ηα αλσηέξσ ηέιε ρξήζεο θάζκαηνο θαη ηα ηέιε ρξήζεο θάζκαηνο όπσο 

απηά απνηππώζεθαλ από κειέηε αλεμάξηεησλ εμσηεξηθώλ ζπκβνύισλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (Aegis Systems Ltd θαη David Court Connogue Ltd “Study on administrative 

and frequency fees related to the licensing of networks involving the use of frequencies 

Report to the European Commission Directorate General Information Society” 

1307/AE/EC/FR/1, 14 Ννεκβξίνπ 2001), πξνθύπηεη όηη ππήξμε ζρεηηθή κείσζε από ην 

2001 κέρξη ζήκεξα ζηα ηέιε ρξήζεο θάζκαηνο γηα ηε ηαζεξή Γνξπθνξηθή Τπεξεζία ζε 

αξθεηέο ρώξεο ηεο ΔΔ (Πίλαθαο Α).  

(δ) Καηά θαηξνύο έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ΔΔΣΣ ζρεηηθά αηηήκαηα από ηελ αγνξά ησλ παξόρσλ 

δνξπθνξηθώλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη δηθηύσλ γηα αιιαγή ζηνλ ηξόπν 

ππνινγηζκνύ ησλ ηειώλ ρξήζεο θάζκαηνο κε ζηόρν ηνλ εμνξζνινγηζκό απηώλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξόζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.  

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ 

ησλ ηειώλ ρξήζεο θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ζηαζκνύο ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο 

Τπεξεζίαο έηζη ώζηε ν ζπληειεζηήο 1 λα αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθό ρξεζηκνπνηνύκελν εύξνο 

ηνπ θάζκαηνο αλά επίγεην ζηαζκό θαη δώλε. Αθνινπζεί ην πξνο δηαβνύιεπζε θείκελν ηεο 

πξνηεηλόκελεο ξύζκηζεο. 



 

    

Κείκελν Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο  5 

 

2. σέδιο Πποηεινόμενηρ Ρύθμιζηρ 

Σποποποίηζη ηος Παπαπηήμαηορ Β΄ ηηρ ςπ’ απιθμ. 276/49/14-2-2003 

Απόθαζηρ ηηρ ΔΔΣΣ «Κανονιζμόρ Καθοπιζμού ηυν Σελών Υπήζηρ ηος 

Φάζμαηορ και ηυν Σελών Δκσώπηζηρ Ραδιοζςσνοηήηυν» (ΦΔΚ 256/B/4-

3-2003) 

 

Ζ Δθνική Δπιηποπή Σηλεπικοινυνιών και Σασςδπομείυν (ΔΔΣΣ), 

 

 

Έσονηαρ ςπότη : 

 

α. ην Ν. 3431/2006 «Πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α΄/3-3-2006) θαη ηδίσο ην Άξζξν 12, ζηνηρεία ηδ, 

ηε θαη ηζ, ην Άξζξν 23, παξάγξαθνο 2 θαη ην Άξζξν 24, παξάγξαθνη 4-

9,  

 

β. ην Ν.1843/1989 «Κύξσζε Σειηθώλ Πξάμεσλ ηεο Παγθόζκηαο 

Γηνηθεηηθήο Γηάζθεςεο Ραδηνεπηθνηλσληώλ (Γελεύε 1979)» (ΦΔΚ 

96/Α/1989), 

 

δ. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 390/3/13-6-2006 «Καλνληζκόο Γεληθώλ 

Αδεηώλ», (ΦΔΚ 748/Β/21-6-2006) όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, 

 

ε. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 390/1/13-6-2006 «Καλνληζκόο Υξήζεο 

θαη Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ππό 

Καζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή/θαη Τπεξεζηώλ 

Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ», (ΦΔΚ 750/Β/21-6-2006), 

 

ζη. Σελ αλάγθε εμνξζνινγηζκνύ ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηειώλ ρξήζεο 

θάζκαηνο γηα ηνπο επίγεηνπο ζηαζεξνύο ζηαζκνύο ηεο δνξπθνξηθήο 

ππεξεζίαο, ώζηε λα ιακβάλνληαη ππόςε νη ζύγρξνλεο εμειίμεηο ζε 

ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ επξπδσληθώλ 

δνξπθνξηθώλ επηθνηλσληώλ. 

 

 

 

Αποθαζίζει : 

 

Άπθπο 1 

 

Σξνπνπνηνύκε ην Παξάξηεκα Β’ ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 276/49/14-2-2003, 

“Καλνληζκόο Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ 

Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ”, (ΦΔΚ 256/B/4-3-2003) σο εμήο: 
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Παπάπηημα Β’ 
 

Σέλη Υπήζηρ ηος Φάζµαηορ Ραδιοζςσνοηήηυν και  

Σέλη Δκσώπηζηρ Ραδιοζςσνοηήηυν για ηαθµούρ ηηρ ηαθεπήρ Τπηπεζίαρ  

Μέζυ Γοπςθόπος  

 

1. Σέλη σπήζηρ ηος θάζµαηορ παδιοζςσνοηήηυν.  

 

α. ηαζκνί πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε κόληκε βάζε.  

 

Γηα ηαζκό πνπ ιεηηνπξγεί ζε κόληκε βάζε, θαηαβάιινληαη εηήζηα ηέιε ρξήζεο ζύκθσλα µε ηνλ 

αθόινπζν ηύπν :  

 

TP=ΚΡΑ×1×2 

 

όπνπ:  

ΣΡ  Σν ηέινο ζε ΔΤΡΩ πνπ αθνξά ζηα εηήζηα ηέιε ρξήζεο  

ΚΡΑ  Σν βαζηθό ηέινο ρξήζεο  


1 
 πληειεζηήο ρξεζηκνπνηνύκελνπ θάζκαηνο 


2 
 πληειεζηήο θνξεζκνύ 

 

Σν βαζηθό ηέινο ρξήζεο ηνπ εηδηθνύ ξαδηνδηαύινπ αλαθνξάο ΚΡΑ ηζνύηαη µε 270 ΔΤΡΩ.  

  
(1) ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

1 
 

 

Ο ζπληειεζηήο εύξνπο δώλεο 1 αλάινγα µε ην ζπλνιηθό εύξνο δώλεο ηεο αλνδηθήο δέζκεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θάζε Δπίγεηνο ζηαζκόο ππνδνκήο (HUB) ή εμαξηεκέλνο. 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΤΡΟ ΕΩΝΖ 

BW (MHz) 

ΣΗΜΖ  

1 

BW≤0,2 1 

0,2<BW≤1  2,5 

1<BW≤2  4 

2<BW≤5  7,5 

5<BW≤9  10 
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9<BW≤18  17,5 

18<BW≤36  24 

36<BW≤72  40 

72<BW≤144 71,5 

144<BW≤288 120 

288<BW 200 

  

(2) ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
2
 

 
Ο ζπληειεζηήο θνξεζµνύ 

2 
νξίδεηαη σο αθνινύζσο:  

 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΕΩΝΖ ΤΥΝΟΣΖΣΩΝ 

ΑΝΟΓΗΚΖ ΕΔΤΞΖ 

ΣΗΜΖ 

2 

14-14,5 GHz 1 

3600-4200 MHz ή  

5725-7075 MHz 

1,5 

όιεο ηηο άιιεο 0,7 

 

 

 
β. Γνξπθνξηθνί ηαζµνί VSAT ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο.  

Γηα επίγεηνπο ηαζµνύο VSAT ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο μεξάο µέζσ δνξπθόξνπ, εμαξηεµέλνπο από 

επίγεην ζηαζµό (HUB), ησλ νπνίσλ ε αλνδηθή δεύμε ιεηηνπξγεί ζηε δώλε ζπρλνηήησλ 14.00 - 14.50 

GHz, ζα θαηαβάιιεηαη αλά δίθηπν εηήζην ηέινο ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ 300 ΔΤΡΩ γηα αξηζµό 

ηαζµώλ ηνπ δηθηύνπ κέρξη θαη δέθα (10), ην νπνίν απνηειεί θαη ην ειάρηζην θαηαβιεηέν ηέινο 

ρξήζεο γηα ηαζµνύο VSAT ηνπ δηθηύνπ. Γηα θάζε επηπιένλ ηαζµό VSAT ζα θαηαβάιιεηαη ηέινο 

ρξήζεο ίζν µε 25 ΔΤΡΩ. Γηα ηαζµνύο ηνπ ίδηνπ δηθηύνπ ησλ νπνίσλ ε αλνδηθή δεύμε ιεηηνπξγεί ζε 

δώλε ζπρλνηήησλ δηαθνξεηηθή ηεο πξναλαθεξζείζαο, ζα θαηαβάιιεηαη εηήζην ηέινο ρξήζεο πνπ ζα 

πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ (α). 

 

γ. Μεηαθεξόκελνο Δπίγεηνο Γνξπθνξηθόο ηαζµόο ππνδνµήο (SNG). 

Γηα θάζε κεηαθεξόκελν Δπίγεην Γνξπθνξηθό ηαζµό ππνδνµήο (SNG) ζα θαηαβάιιεηαη σο ηέινο 

ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ην πνζό ησλ 3.500 ΔΤΡΩ εηεζίσο αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ ηεο 

πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζµνύ, πνιιαπιαζηαδόκελν µε ην ζπληειεζηή θνξεζµνύ 2. 

 

2. Σέλη Δκσώπηζηρ ηυν Ραδιοζςσνοηήηυν 
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α. Γηα θάζε αηηνύµελε λέα Δθρώξεζε ή Σξνπνπνίεζε ππάξρνπζαο, ζα θαηαβάιιεηαη µε ηελ αίηεζε 

Δθρώξεζεο ή Σξνπνπνίεζεο ηέινο Δθρώξεζεο ίζν µε 440 ΔΤΡΩ, γηα θάζε ηαζµό, πνπ αλαινγεί ζην 

θόζηνο εμέηαζεο-µειέηεο ηεο εθρώξεζεο. 

 

β. Γηα θάζε αηηνύµελε λέα Δθρώξεζε ή Σξνπνπνίεζε ππάξρνπζαο, γηα ηαζµνύο δηθηύνπ ηνπνινγίαο 

VSAT ησλ νπνίσλ ε αλνδηθή δεύμε ιεηηνπξγεί ζε δώλε ζπρλνηήησλ 14.25-14.50 GHz, ζα 

θαηαβάιιεηαη µε ηελ αίηεζε Δθρώξεζεο ή Σξνπνπνίεζεο ηέινο εθρώξεζεο ίζν µε 115 ΔΤΡΩ, γηα 

θάζε ηαζµό, πνπ αλαινγεί ζην θόζηνο εμέηαζεο-µειέηεο ηεο εθρώξεζεο. 

 

γ. Γελ θαηαβάιιεηαη ηέινο Δθρώξεζεο γηα ηαζµνύο δηθηύνπ ηνπνινγίαο VSAT ησλ νπνίσλ ε αλνδηθή 

δεύμε ιεηηνπξγεί ζε δώλε ζπρλνηήησλ 14.00-14.25 GHz. 

 

 

Άπθπο 2 

Έναπξη Ηζσύορ 
 

Η ηζρύο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.     

 

Ο παξώλ Καλνληζκόο λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 


