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

Διζαγωγή
Ζ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε αλαθνξηθά κε ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Καλνληζκνύ Όξσλ Υξήζεο
Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ή Εσλώλ Ραδηνζπρλνηήησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
δηάζηεκα από 14-9-2011 κέρξη 4-10-2011 θαη βαζίζηεθε ζηα ζρεηηθά θείκελα πνπ δεκνζίεπζε
ε ΔΔΣΣ. ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε θαηέζεζαλ ηηο απόςεηο ηνπο ζε έληππε ή ειεθηξνληθή
κνξθή νθηώ (8) ζπλνιηθά θνξείο. Ο ιεπηνκεξήο θαηάινγνο ησλ ζπκκεηερόλησλ έρεη
δεκνζηεπζεί ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ΔΔΣΣ όπσο επίζεο θαη απηνύζηεο νη απαληήζεηο πνπ δελ
ραξαθηεξίζηεθαλ εκπηζηεπηηθέο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα
ιακβάλνληαη ππόςε νη ζέζεηο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε αθόκε θαη
απηώλ πνπ ραξαθηήξηζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο σο εκπηζηεπηηθέο.
ηόρνο ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ήηαλ λα ιάβεη ε ΔΔΣΣ απόςεηο θαη ζρόιηα από όινπο
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ην πξνηεηλόκελν ζρέδην ηεο λέαο, αλαζεσξεκέλεο
κνξθήο ηνπ Καλνληζκνύ Όξσλ Υξήζεο Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ή Εσλώλ
Ραδηνζπρλνηήησλ

πνπ

έρεη

σο

αληηθείκελν

ζέκαηα

όξσλ

ρξήζεο

ηνπ

θάζκαηνο

ξαδηνζπρλνηήησλ.
Αθνινύζσο, παξνπζηάδνληαη νη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε
θαηεγνξηνπνηεκέλεο αλά παξάγξαθν ηνπ Καλνληζκνύ, ζπλνδεπόκελεο από ηελ ηειηθή ζέζε
ηεο ΔΔΣΣ γηα θάζε έλα από ηα δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη.
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τόλια σμμεηετόνηων – Θέζη ΔΔΣΣ
Παράρηημα Α.3 - ηαθερή Τπηρεζία (Εώνες στνοηήηων > 1 GHz)
Αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Α.3 ηνπ Καλνληζκνύ Όξσλ Υξήζεο
Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ή Εσλώλ Ραδηνζπρλνηήησλ ηέζεθαλ ηα παξαθάησ
δεηήκαηα:
Σρόιην: Πξνηείλεηαη λα πξνζηεζεί δηαπινπνίεζε εύξνπο 56 MHz γηα ηηο δώλεο 7U, 8U θαη 13
GHz.
Θέζε ΔΔΣΣ: Ζ πξνζζήθε δηαύισλ εύξνπο 56 MHz ζηηο δώλεο 7U, 8U ζα είρε σο απνηέιεζκα
ηελ ύπαξμε κόλν δύν ή ελόο ηέηνηνπ δηαύινπ αληίζηνηρα ζηηο δώλεο απηέο, γεγνλόο πνπ
ελδερνκέλσο θαζηζηά ηε ρξεζηκόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο ξύζκηζεο πεξηνξηζκέλε. Ωζηόζν, ε
ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα επαλεμεηάζεη ηελ πξόηαζε ζε κειινληηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ
Καλνληζκνύ.
Σρόιην: Πξνηείλεηαη ε δηεύξπλζε ηεο δώλεο ησλ 15 GHz.
Θέζε ΔΔΣΣ: Ζ δηεύξπλζε ηεο δώλεο πέξαλ ησλ ζεκεξηλώλ ηεο νξίσλ (14500-14697 MHz /
14921-15117 MHz) δελ είλαη δπλαηή θαζώο, ζύκθσλα κε ηνλ Δζληθό Καλνληζκό Καηαλνκήο
Εσλώλ πρλνηήησλ (ΦΔΚ 399/Β/2006) όπσο ηζρύεη, ε δώλεο 14697-14921 MHz θαη 1511715350 MHz έρνπλ απνλεκεζεί ζε απνθιεηζηηθή ρξήζε ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο.
Σρόιην: Πξνηείλεηαη λα κελ ηζρύζνπλ ππνρξεώζεηο θάιπςεο γηα δηθαηώκαηα πνπ ζα
ρνξεγεζνύλ ζηε δώλε ησλ 28 GHz ζε παξόρνπο πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο αληίζηνηρεο
ππνρξεώζεηο θάιπςεο ζηε δώλε ησλ 26 GHz.
Θέζε ΔΔΣΣ: Ζ πξόηαζε δε γίλεηαη απνδεθηή θαζώο πξόθεηηαη γηα ππνρξεώζεηο πνπ
απνξξένπλ από ηε ρνξήγεζε δηαθνξεηηθώλ δηθαησκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο δώλεο ζπρλνηήησλ.
Σρόιην: Πξνηείλεηαη λα ελζσκαησζεί ην ζρέδην δηαπινπνίεζεο ηεο δώλεο ησλ 28 GHz ζην
θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ.
Θέζε ΔΔΣΣ: Έρεη εηζαρζεί ζπγθεθξηκέλνο όξνο πνπ επηβάιεη ην εύξνο δηαύινπ ηνπ
Γηθαηώκαηνο λα είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ησλ 2×28ΜΖz. Ζ κε δηαηύπσζε ζπγθεθξηκέλνπ,
δεζκεπηηθνύ πιάλνπ δηαπινπνίεζεο δίλεη ζηνπο παξόρνπο κεγαιύηεξε επειημία ζηελ
αμηνπνίεζε ηνπ θαζκαηηθνύ ηεκαρίνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηε
δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ κε εύξνο δηαύινπ κηθξόηεξν ησλ 2×28 MHz.
Σρόιην: Πξνηείλεηαη ε δηάζεζε ηεο δώλεο 40,5-43,5 GHz γηα δηζεκεηαθέο ξαδηνδεύμεηο πςειήο
ρσξεηηθόηεηαο.
Θέζε ΔΔΣΣ: Σν ζέκα απηό δελ πεξηιακβαλόηαλ ζηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ζηα πιαίζηα ηεο
παξνύζαο αλαζεώξεζεο θαη ζα εμεηαζηεί ζε κειινληηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ.
Σρόιην: Ζεηείηαη λα δηεπθξηληζηεί αλ ζα ηζρύζεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δηαπινπνίεζεο ηεο δώλεο
57-63 GHz.
Θέζε ΔΔΣΣ: ύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε ξύζκηζε γηα ηε δώλε 57-63 GHz εθαξκόδνληαη ηα
αλαθεξόκελα ζηε ύζηαζε ECC/REC/(09)01. Ωο εθ ηνύηνπ ην ζρέδην δηαπινπνίεζεο ηεο
δώλεο νξίδεηαη ζαθώο ζην Παξάξηεκα 2 ηεο πξναλαθεξζείζαο ύζηαζεο.
Σρόιην: Ζεηείηαη λα δηεπθξηληζηεί εάλ ζα επηβιεζεί θάπνην ηέινο ρξήζεο ή θάπνηνπ είδνπο
δήισζε γηα ηε ρξήζε ηεο δώλεο 57-63 GHz.
Θέζε ΔΔΣΣ: ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη
ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ (ΦΔΚ 256/B/4-3-2003), ηέιε θαηαβάιινληαη ζηηο
πεξηπηώζεηο όπνπ γίλεηαη εθρώξεζε ξαδηνζπρλνηήησλ (Άξζξν 1). ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε όπνπ δε ζα ρνξεγνύληαη αηνκηθά δηθαηώκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ δε ζα
θαηαβάιινληαη θαη αληίζηνηρα ηέιε. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Υξήζεο θαη
Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ππό Καζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηελ
Παξνρή Γηθηύσλ ή/θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ «Οη πάξνρνη δεκόζησλ
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δηθηύσλ ή / θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλόηεηεο γηα ηηο
νπνίεο δελ απαηηείηαη αηνκηθό δηθαίσκα ρξήζεο, ππνρξενύληαη λα θνηλνπνηνύλ ζηελ ΔΔΣΣ
αλά εμάκελν ηηο ζέζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηαζκώλ ξαδηνεπηθνηλσλίαο ησλ
δηθηύσλ ηνπο…» (Άξζξν 4).
Σρόιην: Πξνηείλεηαη λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ηξόπν ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο (FDD ή TDD)
θαζώο θαη ζην πιάλν δηαπινπνίεζεο ηεο δώλεο 64-66 GHz.
Θέζε ΔΔΣΣ: Ζ αλαθνξά ζηε ύζηαζε ECC/REC/(05)02 θαιύπηεη πιήξσο ην πιάλν
δηαπινπνίεζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δώλε 64-66 GHz θαζώο απηό
πεξηγξάθεηαη επαξθώο ζην Παξάξηεκα 3 απηήο. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ακθίδξνκεο
ιεηηνπξγίαο (FDD ή TDD) ε ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα πξνζζέζεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηε ζηήιε
«Πξόζζεηεο Απαηηήζεηο».
Σρόιην: Πξνηείλεηαη λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ηξόπν ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο (FDD ή TDD)
θαζώο θαη ζην πιάλν δηαπινπνίεζεο ηεο δώλεο 71-76/81-86 GHz.
Θέζε ΔΔΣΣ: Ζ αλαθνξά ζηε ύζηαζε ECC/REC/(05)07 δίλεη ηε κέγηζηε δπλαηή επειημία
ζηνπο παξόρνπο/ρξήζηεο ηεο δώλεο έηζη ώζηε λα αμηνπνηήζνπλ ην δηαζέζηκν εύξνο κε ηνλ
βέιηηζην ηξόπν είηε κε ακθίδξνκε ιεηηνπξγία ηύπνπ TDD είηε κε ακθίδξνκε ιεηηνπξγία FDD
θαη δεύγε δηαύισλ εληόο ηεο ίδηαο ππνδώλεο (απόζηαζε ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο 2500 MHz)
είηε κε ακθίδξνκε ιεηηνπξγία FDD θαη ζρεκαηηζκό δεπγώλ δηαύισλ κε ρξήζε θαη ησλ δύν
ππνδσλώλ (απόζηαζε ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο 10000 MHz), όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα
Παξαξηήκαηα ηεο ύζηαζεο. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο (FDD ή TDD)
ε ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα πξνζζέζεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηε ζηήιε «Πξόζζεηεο Απαηηήζεηο».
Σρόιην: Πξνηείλεηαη λα δνζεί έλαο επηπιένλ ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ησλ δεύμεσλ ζηηο δώλεο 6L,
7U, 8U θαη 18 GHz πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ην ηζρύνλ ζρέδην δηαπινπνίεζεο.
Θέζε ΔΔΣΣ: Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (31-12-2012) πέξαλ ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα
παύζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ δεύμεηο πνπ δε ζπκκνξθώλνληαη κε ην ηζρύνλ ζρήκα δηαπινπνίεζεο
ηέζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζ. 28454/1105/2006 «Γηαπινπνηήζεηο
Εσλώλ πρλνηήησλ ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο άλσ ηνπ 1 GHz» (ΦΔΚ 658/Β/25-5-2006). Ήδε,
θαηά ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ηελ ελ ιόγσ Τπνπξγηθή Απόθαζε πνπ έιαβε ρώξα ην
ε
2005, είρε αξρηθά νξηζζεί σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ε νπνία
ε
αθνινύζσο ηξνπνπνηήζεθε ζηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, κεηά από πξόηαζε ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζηε δηαβνύιεπζε. Αθνινύζσο, ε ίδηα ρξνληθή πξνζεζκία ηέζεθε θαη θαηά ηελ
πξώηε έθδνζε ηνπ Καλνληζκνύ Όξσλ Υξήζεο Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ή Εσλώλ
Ραδηνζπρλνηήησλ (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 399/34/16-8-2006, ΦΔΚ 1456/Β/3-10-2006). Ζ ΔΔΣΣ
ζεσξεί όηη δόζεθε ηθαλνπνηεηηθή ρξνληθή πεξίνδνο ζηνπο παξόρνπο/ρξήζηεο ηνπ θάζκαηνο
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζπκκόξθσζεο κε ην ηζρύνλ
ζρέδην δηαπινπνίεζεο θαη σο εθ ηνύηνπ ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα δελ κπνξεί λα γίλεη
απνδεθηό.
Σρόιην: Ζεηείηαη λα δηεπθξηληζηεί κέρξη πόηε κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ δεύμεηο ζην δίαπιν 12 ηεο
δώλεο 11 GHz.
Θέζε ΔΔΣΣ: ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Όξσλ Υξήζεο Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ή
Εσλώλ Ραδηνζπρλνηήησλ πθηζηάκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ εμαθνινπζνύλ
λα ηζρύνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ρξήζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ρνξήγεζεο (Άξζξν 6).
Σρόιην: Πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ιεθηηθνύ ζηε ζηήιε «Χξήζε» ηεο δώλεο ησλ 26 GHz
σο εμήο: «Σηαζεξή Αζύξκαηε Πξόζβαζε θαη ςεθηαθέο ξαδηνδεύμεηο ππνζηήξημεο Αζύξκαηεο
Πξόζβαζεο / ηδίνπ δηθηύνπ»
Θέζε ΔΔΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ ζεσξεί όηη ε αξρηθή δηαηύπσζε («ηαζεξή Αζύξκαηε Πξόζβαζε θαη
ξαδηνδεύμεηο ππνζηήξημεο απηήο») είλαη επαξθήο.
Παράρηημα Α.6 - ηαθερή Γορσθορική Τπηρεζία
ε ζρέζε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Α.6 ηνπ Καλνληζκνύ Όξσλ Υξήζεο
Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ή Εσλώλ Ραδηνζπρλνηήησλ ηέζεθε ην παξαθάησ δήηεκα:

Απνηειέζκαηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Καλνληζκνύ Όξσλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ

3

Σρόιην: Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο δώλεο ησλ 28 GHz από ηε Σηαζεξή Δνξπθνξηθή
Υπεξεζία αλαθέξεηαη όηη αλ θαη ε κέγηζηε επηηξεπηή θαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο
(130,3 dBW/m2/MHz) ζε κηα απόζηαζε 30 km από ηνλ θνκβηθό ζηαζκό είλαη ηερληθά εθηθηή
ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, σζηόζν ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (π.ρ. ύπαξμε
νπηηθήο επαθήο κεηαμύ ηνπ ζηαζκνύ ηεο Σηαζεξήο Υπεξεζίαο θαη ηνπ ζηαζκνύ ηεο Σηαζεξήο
Δνξπθνξηθήο Υπεξεζίαο) δύλαηαη λα ππάξμεη πξόβιεκα παξεκβνιήο.
Θέζε ΔΔΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ηνλ ελ ιόγσ πεξηνξηζκό ζηε ηαζεξή
Γνξπθνξηθή Τπεξεζία θαζώο είλαη ζύκθσλνο κε ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη απνηειεί έλα εύινγν
όξην αζθαιείαο γηα ηε ζπλύπαξμε θαη ησλ δύν Τπεξεζηώλ ζηε δώλε ησλ 28 GHz.
Παράρηημα Α.12 - Κινηηή Τπηρεζία (ζσμπεριλαμβανομένων ηων Διδικών
Ραδιοδικηύων)
ε ζρέζε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Α.12 ηνπ Καλνληζκνύ Όξσλ Υξήζεο
Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ή Εσλώλ Ραδηνζπρλνηήησλ ηέζεθαλ ηα παξαθάησ
δεηήκαηα:
Σρόιην: Πξνηείλεηαη λα απμεζεί ην κέγηζην επηηξεπηό duty cycle ζηηο ζπρλόηεηεο 155,9500
MHz, 155,6000 MHz θαη 151,3500 MHz από 2% ζε 10%.
Θέζε ΔΔΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ ζπκθσλεί κε ηελ πξόηαζε.
Σρόιην: Ζεηείηαη λα δηεπθξηληζηεί πνην ηκήκα εύξνπο 22 MHz ηεο δώλεο ησλ 1800 MHz
(1710–1785 MHz / 1805–1880 MHz) ζα δηαηεζεί γηα ζπζηήκαηα MCV (Mobile Communication
services on board Vessels) ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηεο Επηηξνπήο ησλ ΕΚ 2010/166/ΕΚ.
Θέζε ΔΔΣΣ: Ζ αθξηβήο δώλε ε νπνία ζα δηαηεζεί γηα ρξήζε από ζπζηήκαηα MCV ζα
πξνζδηνξηζηεί θαηά ηελ επεξρόκελε δεκνπξαζία ζύκθσλα κε ην ηεύρνο πξνθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
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