ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός
Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης
Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν.4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), ιδίως τα
άρθρα 11, παρ. 3, 12, στοιχ. ιη΄ και μγ΄ και 21,

2.

Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 “Κανονισμός Χρήσης
και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς
Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών”, (ΦΕΚ 110/Β/24-01-2013),

3.

Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003, “Κανονισμός
Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών
Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων”, (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003), όπως εκάστοτε
ισχύει,

4.

Την ανάγκη τροποποίησης του υφιστάμενου πλαισίου των τελών χρήσης
φάσματος ώστε να υπάρχει πρόβλεψη για δυνατότητα καταβολής τους σε
πλαίσιο διακανονισμού με την ΕΕΤΤ,

5.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζει :
Την τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003,
“Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών
Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων”, (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003) σύμφωνα με τα
ακόλουθα άρθρα.
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Άρθρο 1
Προστίθεται εδάφιο (γ) στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 ως ακολούθως:
(γ) Εντός του υπό στοιχείου (β) χρονικού διαστήματος του ενός μηνός, είναι
δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, η καταβολή των
ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων στο πλαίσιο
διακανονισμού με την ΕΕΤΤ. Για την επίτευξη του διακανονισμού, ο
υπόχρεος οφείλει να καταβάλει το 30% των τελών χρήσης του Φάσματος
Ραδιοσυχνοτήτων με την αίτηση διακανονισμού. Το υπόλοιπο οφειλόμενο
ποσό καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε έως έξι (6) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις. Η υποχρέωση για την εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων βαρύνει
εξολοκλήρου τον υπόχρεο και γίνεται χωρίς επιπλέον ειδοποίηση από την
ΕΕΤΤ. Η καταβολή των ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος
Ραδιοσυχνοτήτων με διακανονισμό επιβαρύνει τον υπόχρεο με τόκο
υπερημερίας, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται με πράξη του Διοικητού της
Τράπεζας της Ελλάδας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση μη τήρησης του συμφωνηθέντος
διακανονισμού ή παράλειψης έγκαιρης καταβολής τουλάχιστον μιας (1)
δόσης, ο υπόχρεος υποχρεούται χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση από την
ΕΕΤΤ να καταβάλει αμελλητί και εφάπαξ το σύνολο του υπόλοιπου
οφειλόμενου ποσού. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά τέλη ή οποιοδήποτε
τίμημα για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν αποκτηθεί με
απονομή ή στα πλαίσια διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ΕΕΤΤ σε κάθε
περίπτωση δύναται να ανακαλέσει το εκχωρηθέν δικαίωμα χρήσης και να
ασκήσει τις εκ του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012 αρμοδιότητές της.
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης θα αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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