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Μαξνύζη, Οθηώβξηνο 2011
Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ)

1. Διζαγωγή
Αλαθνξηθά κε ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Καλνληζκνύ Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ
Φάζκαηνο

θαη

ησλ

Σειώλ

Δθρώξεζεο

Ραδηνζπρλνηήησλ

(ΦΔΚ

256/B/4-3-2003)

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν Γεκόζηεο Γηαβνπιεύζεηο νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζε θείκελα πνπ
δεκνζίεπζε ε ΔΔΣΣ.
Ζ πξώηε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηάζηεκα από 3-8-11 έσο 16-9-2011
κε ζηόρν λα ιάβεη ε ΔΔΣΣ απόςεηο θαη ζρόιηα από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο
ζρεηηθά κε ην πξνηεηλόκελν ζρέδην ηξνπνπνίεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β’ (Σέιε ηαζεξήο
Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο) ηνπ Καλνληζκνύ Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη
ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ.
Ζ δεύηεξε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηάζηεκα από 14-9-2011 έσο 4-102011 κε ζηόρν λα ιάβεη ε ΔΔΣΣ απόςεηο θαη ζρόιηα από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο
ζρεηηθά κε ην πξνηεηλόκελν ζρέδην ηξνπνπνίεζεο ησλ Παξαξηεκάησλ Α΄ (Σέιε ηαζεξήο
Τπεξεζίαο) θαη Γ’ (Σέιε Κηλεηήο Τπεξεζίαο), θαη πξνζζήθεο λένπ Παξαξηήκαηνο Σ΄ ζηνλ
Καλνληζκό Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο
Ραδηνζπρλνηήησλ.
ηελ πξώηε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε θαηέζεζαλ ηηο απόςεηο ηνπο νθηώ (8) ζπλνιηθά θνξείο θαη
ζηε δεύηεξε ηέζζεξηο (4) ζπλνιηθά θνξείο. Οη ιεπηνκεξείο θαηάινγνη ησλ ζπκκεηερόλησλ
έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ΔΔΣΣ όπσο επίζεο θαη νη απαληήζεηο πνπ δελ
ραξαθηεξίζηεθαλ εκπηζηεπηηθέο.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηόηεξα ζεκεία ζηα νπνία αλαθέξζεθαλ νη ζπκκεηέρνληαο
ζηηο Γεκόζηεο Γηαβνπιεύζεηο θαηεγνξηνπνηεκέλα

αλά Παξάξηεκα ηνπ Καλνληζκνύ,

ζπλνδεπόκελα από ηελ ηειηθή ζέζε ηεο ΔΔΣΣ γηα θάζε έλα από ηα δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη.

2. Στόλια Σσμμεηετόνηων – Θέζη ΔΔΤΤ
2.1 Παράρηημα Α’ - Τέλη Σηαθερής Υπηρεζίας
Αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηνπ Καλνληζκνύ Καζνξηζκνύ ησλ
Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ηέζεθαλ ηα
παξαθάησ δεηήκαηα:
Μείσζε ησλ ηηκώλ ηνπ ζπληειεζηή ζπαληόηεηαο (γεσγξαθηθήο θαη θαζκαηηθήο) 1 θπξίσο
γηα ηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο.
Οξηζκόο λένπ ζπληειεζηή έθπησζεο, κε θιηκαθνύκελεο ηηκέο, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ
εθρσξεκέλσλ ξαδηνζπρλνηήησλ ζηελ ίδηα δώλε.
Δπηβξάβεπζε ησλ παξόρσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηερλνινγία ATPC κε κείσζε ησλ ηειώλ
ησλ αληίζηνηρσλ ξαδηνδεύμεσλ.
Καηάξγεζε ηνπ ζπληειεζηή ηερλνινγίαο 3 θαζώο νη αλαινγηθέο ξαδηνδεύμεηο έρνπλ
εθιείςεη.
Μείσζε ησλ ηειώλ ζε πεξίπησζε ρξήζεο νξηδόληηαο θαη θάζεηεο πόισζεο ζηελ ίδηα
ξαδηνδεύμε (cross polarization).
Οξηζκόο εηδηθώλ ηειώλ ρξήζεο γηα ηνλ εθάζηνηε πάξνρν ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαη
γηα ηηο ξαδηνδεύμεηο πνπ θαιύπηνπλ ηηο ππνρξεώζεηο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο.
Σα ηέιε ησλ ξαδηνδεύμεσλ ηερλνινγίαο TDD λα είλαη κηθξόηεξα από ηα ηέιε ξαδηνδεύμεσλ
ηερλνινγίαο FDD, ίδηνπ νλνκαζηηθνύ εύξνπο.
Πξνζζήθε βεκάησλ δηαθύκαλζεο ηνπ ζπληειεζηή εύξνπο δώλεο 2, γηα εύξε δώλεο
κεγαιύηεξα ησλ 56 MHz.
Θέση ΕΕΤΤ: Ζ ΔΔΣΣ απνδέρεηαη ηελ πξόηαζε γηα κεησκέλε ρξέσζε ησλ ξαδηνδεύμεσλ
ηερλνινγίαο TDD ζε ζρέζε κε ηηο ξαδηνδεύμεηο ηερλνινγίαο FDD ίδηνπ νλνκαζηηθνύ εύξνπο θαη
πξόθεηηαη λα ζεζπίζεη ζπληειεζηή έθπησζεο 30% γηα ηηο ξαδηνδεύμεηο ηερλνινγίαο TDD.
Δπίζεο, ζα πηνζεηήζεη ηελ πξόηαζε πξνζζήθεο βεκάησλ δηαθύκαλζεο ηνπ ζπληειεζηή 2, γηα
εύξε δώλεο κεγαιύηεξα ησλ 56 MHz. Σα ππόινηπα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην Παξάξηεκα Α’
ηνπ

Καλνληζκνύ

επεξεάδνπλ

ζεκαληηθά

ηελ

ηηκνινγηαθή

πνιηηηθή

γηα

ην

θάζκα

ξαδηνζπρλνηήησλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο θαη ζα εμεηαζηνύλ ζε
κειινληηθή ζπλνιηθή αλαζεώξεζε ηνπ Καλνληζκνύ.

2.2 Παράρηημα Β’ - Τέλη Σηαθερής Γορσθορικής Υπηρεζίας
Αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο B’ ηνπ Καλνληζκνύ Καζνξηζκνύ ησλ
Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ηέζεθαλ ηα
παξαθάησ δεηήκαηα.
Στόλιο: Να εμεηαζζεί πεξαηηέξσ ε κείσζε ησλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο θάζκαηνο ζε ζρέζε
θαη κε ηνλ Δπξσπατθό κέζν όξν, θπξίσο γηα ηε δώλε Ka band (27.5 GHz – 30 GHz) ε νπνία
απνηειεί ηε ιηγόηεξν θνξεζκέλε δώλε θαη πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί

από επίγεηνπο

ζηαζκνύο HUB γηα ηε δξνκνιόγεζε πςειήο ρσξεηηθόηεηαο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο ζε
δνξπθόξνπο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε λα ιεθζεί ππόςε θαη ε δπλαηόηεηα
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο θάζκαηνο αλάκεζα ζε δνξπθνξηθνύο παξόρνπο από ην ίδην
ζεκείν.
Θέση ΕΕΤΤ: Ζ ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ην πληειεζηή Κνξεζκνύ 2 , ζηελ βαζηθή
εμίζσζε ππνινγηζκνύ ησλ ηειώλ,

αλάινγα κε ηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ επίγεηνπ

δνξπθνξηθνύ ζηαζκνύ. Ο πληειεζηήο 2 ζα παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο:
Σςνηελεζηήρ

Σ2

Σςσνόηηηα Ανοδικήρ
Ζεύξηρ
5725 – 7075 ΜΗz
27,5 – 30 GΗz
όλες τις άλλες

Θέζη Εγκαηάζηαζηρ
Επίγειος Δοπςθοπικού
Σηαθμού ενηόρ Ν.
Αηηικήρ
1,5
0,8
0,7

Θέζη Εγκαηάζηαζηρ
Επίγειος Δοπςθοπικού
Σηαθμού ζε άλλερ θέζειρ
1,5
0,55
0,7

Στόλιο: Να γίλεη πην μεθάζαξνο ν νξηζκόο ηνπ πληειεζηή Δύξνπο Εώλεο 1 αλαθνξηθά κε
ηηο αλνδηθέο δέζκεο.
Θέση ΕΕΤΤ: Θα ιεθζεί ππόςε o νξηζκόο ηνπ πληειεζηή 1 θαη ζα δηαηππσζεί θαιύηεξα,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αλνδηθέο δέζκεο αλά δώλε ζπρλνηήησλ από ηελ ίδηα
θεξαία.
Στόλιο: Να εμαηξεζνύλ από εηήζηα ηέιε ρξήζεο θάζκαηνο νη επίγεηνη δνξπθνξηθνί ζηαζκνί
ηνπνινγίαο VSAT ζηα 14 GHz.
Θέση ΕΕΤΤ: ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό όξσλ ρξήζεο, γηα ηηο δώλεο ζπρλνηήησλ 14 – 14.5
GHz δελ απαηηείηαη δηθαίσκα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ εθόζνλ ηθαλνπνηνύληαη

νη

πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό. ύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο ηεο ΔΔΣΣ,
ζε πεξηπηώζεηο κε ρνξήγεζεο δηθαηώκαηνο ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ δελ θαηαβάιινληαη
εηήζηα ηέιε ρξήζεο θάζκαηνο.
Στόλιο: Να εμεηαζζεί ν ζπληειεζηήο 2 γηα ηε δώλε 14- 14.5 GHz, θαζώο ζηνλ ΔΚΚΕ δελ
πξνβιέπεηαη ε ηαζεξή Τπεξεζία ζηε ζπγθεθξηκέλε δώλε.

Θέση ΕΕΤΤ: Θα ιεθζεί ππόςε όηη ζύκθσλα κε ην ΔΚΚΕ δελ πξνβιέπεηαη ε ηαζεξή
Τπεξεζία ζηε δώλε ζπρλνηήησλ 14 – 14.5 GHz, δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ θαη ζρεηηθά ECC
Decisions πνπ εμαηξνύλ από αδεηνδόηεζε ζηαζκνύο ηνπνινγίαο VSAT ζηε ζπγθεθξηκέλε
δώλε. Έηζη ε δώλε ζπρλνηήησλ 14 – 14.5 GHz ζα εληαρζεί ζηηο «όιεο ηηο άιιεο». Βιέπε ηηο
ηηκέο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα.
Στόλιο: Υξήζε ζπρλνηήησλ γηα κεηαθεξόκελνπο Δπίγεηνπο Γνξπθνξηθνύο ηαζκνύο (SNG)
θαη ηεξκαηηθώλ επίγεησλ δνξπθνξηθώλ ζηαζκώλ (HEST, LEST) ζηηο δώλεο ζπρλνηήησλ Ku θαη
Κa Band.
Θέση ΕΕΤΤ: ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 617/7/13-9-2011 Γηεμαγσγή Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 521/32/05-05-2009
«Καλνληζκόο Όξσλ Υξήζεο Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ή Εσλώλ Ραδηνζπρλνηήησλ»
(ΦΔΚ 1010/Β/28-5-2009) ιακβάλεηαη κέξηκλα

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεξκαηηθώλ δνξπθνξηθώλ

ζηαζκώλ HEST θαη LEST ζε δηάθνξεο δώλεο ζπρλνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
δώλεο 29.5 – 30 GHz.
Στόλιο: Ο Τπνινγηζκόο ησλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο θάζκαηνο λα γίλεηαη

από ηελ

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Θέση ΕΕΤΤ: Σα εηήζηα ηέιε ρξήζεο θάζκαηνο ππνινγίδνληαη από ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο
ηνπ αηνκηθνύ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ξαδηνζπρλόηεηαο, ηελ εκεξνκελία δειαδή από ηελ νπνία
δεζκεύεηαη ν ζπάληνο πόξνο θαη είλαη δηαζέζηκνο γηα

ρξήζε από ζπγθεθξηκέλα δίθηπα

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ

2.3 Παράρηημα ΣΤ’ – Τέλη για Γικαιώμαηα με Δσρύ Γεωγραθικό Προζδιοριζμό
Αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ’ ηνπ Καλνληζκνύ Καζνξηζκνύ ησλ
Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ηέζεθε ην
παξαθάησ δήηεκα.
Θέζπηζε γηα ηνπο Γήκνπο Κπζήξσλ, πεηζώλ θαη Ύδξαο δηαθνξεηηθνύ ζπληειεζηή
γεσγξαθηθήο θαη θαζκαηηθήο ζπαληόηεηαο από απηόλ ηνπ Ν. Αηηηθήο.
Θέση ΕΕΤΤ: Σα ηέιε ρξήζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ’ αθνξνύλ ζε δηθαηώκαηα ρξήζεο
ξαδηνζπρλνηήησλ κε επξύ γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό, πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο, όπνπ σο
έθηαζε ηεο πεξηθέξεηαο έρεη νξηζηεί ν λνκόο. Δπνκέλσο ε ρξέσζε είλαη εληαία γηα θάζε
γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα (Ννκόο) θαη δελ είλαη δπλαηή ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ρξέσζεο γηα
θάπνηνπο Γήκνπο ελόο Ννκνύ.

