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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Η δεκφζηα δηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ην πιαίζην αδεηνδφηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο 

θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 2 GHz θαη’ εθαξκνγή ηεο 

Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 449/2009/ΔΚ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην δηάζηεκα 17/2/2011 έσο 7-3-2011 θαη βαζίζηεθε ζην ζρεηηθφ θείκελν ηεο ΔΔΣΣ 

(Απφθαζε ΔΔΣΣ 593/10/17-2-2011 «Έλαξμε Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ πιαηζίνπ  αδεηνδφηεζεο ησλ πζηεκάησλ Παξνρήο Κηλεηψλ Γνξπθνξηθψλ Τπεξεζηψλ 

ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 2 GHz, πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηήζνπλ νη  εηαηξίεο  Inmarsat Ventures 

Limited θαη Solaris Mobile Limited, θαη’ εθαξκνγή  ηεο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 449/2009/EΚ, θαζψο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηβιεηέσλ 

ηειψλ») . ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε έληππε ή ειεθηξνληθή 

κνξθή 2 ζπλνιηθά θνξείο. Ο ιεπηνκεξήο θαηάινγνο ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζπλάπηεηαη ζην 

Παξάξηεκα Ι.  

ηφρνο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ήηαλ λα ιάβεη ε ΔΔΣΣ απφςεηο θαη ζρφιηα απφ φινπο 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζρεηηθά κα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα παξνρήο 

θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 2 GHz ζηα πιαίζηα ησλ 

Δπξσπατθψλ Απνθάζεσλ.  
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ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

 

Η ΔΔΣΣ θαηαξρήλ ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη φινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε νη νπνίνη κε ηα ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ λένπ Ρπζκηζηηθνχ Πιαηζίνπ. 

ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ ελ ζπληνκία ηα θπξηφηεξα ζεκεία ζηα νπνία αλαθέξζεθαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαβνχιεπζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα ζεκεία απηά είλαη θνηλά 

απνδεθηά ή φηη απνηεινχλ ζέζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σέινο λα ζεκεησζεί 

φηη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ έρνπλ δεκνζηεπηεί  απηνχζηεο θαη επσλχκσο.  

 

Σα θπξηφηεξα ζεκεία ζηα νπνία αλαθέξζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε 

είλαη ηα εμήο: 

 

 Να εμεηαζζεί πεξαηηέξσ ην πιαίζην αδεηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ ηα Δπίγεηα 

πκπιεξσκαηηθά θέιε Δδάθνπο, ησλ αδεηνδνηεκέλσλ παξφρσλ, λα ιεηηνπξγνχλ ζε 

βάζε νπδεηεξφηεηαο σο πξνο ηελ ηερλνινγία θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, εληφο 

ηνπ θάζκαηνο ησλ 2 GHz.  

 

 Η θαζπζηέξεζε δηακφξθσζεο πιαηζίνπ αδεηνδφηεζεο έρεη επηπηψζεηο ζηηο 

επελδπηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ παξφρσλ. 

 

 Σα πξνηεηλφκελα ηέιε ρξήζεο θάζκαηνο γηα ηα Δπίγεηα πκπιεξσκαηηθά θέιε 

Δδάθνπο είλαη ζεκαληηθά θαη ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηα ρνξεγεζέληα  

δηθαηψκαηα  γηα θηλεηά δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα.   

 

 Σηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη πάξνρνη Κηλεηψλ Γνξπθνξηθψλ πζηεκάησλ 

χκθσλα κε ηηο αηηήζεηο ηνπο.  

 

Απαληψληαο ζηα αλσηέξσ ε ΔΔΣΣ εθηηκά ηα αθφινπζα: 
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 Οη Απνθάζεηο θαη ε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, νη 

Απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί δέζκεπζεο ηνπ 

θάζκαηνο ησλ 2 GHz γηα Κηλεηέο Γνξπθνξηθέο Τπεξεζίεο, ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη επηινγήο ησλ παξνρψλ γηα Κηλεηέο Γνξπθνξηθέο Τπεξεζίεο  κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 6-9 εληφο 24 κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία επηινγήο ηνπο,  απνηεινχλ ππνρξεψζεηο πξνο φινπο  θαη δεζκεχνπλ ηφζν  

ηα θξάηε κέιε σο πξνο ηε δηακφξθσζε πιαηζίνπ αδεηνδφηεζεο φζν θαη ηνπο δχν 

επηιεγκέλνπο  παξφρνπο πξνο ηελ πινπνίεζε Κηλεηψλ Γνξπθνξηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

 Οη δψλεο ζπρλνηήησλ 1980 – 2010 MHz θαη 2170 – 2200 MHz δηαηίζεληαη ζε 

πξσηεχνπζα βάζε γηα ηελ ιεηηνπξγία θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

παξνρή Κηλεηψλ Γνξπθνξηθψλ Τπεξεζηψλ (MSS) ζηα θξάηε κέιε. Άιια ζπζηήκαηα 

πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο δψλεο ησλ 2 GHz ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε 

δεπηεξεχνπζα βάζε. 

 

Δπηπιένλ 

 Λακβάλνληαο ππφςε : 

i. φηη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

98/2007/EΚ παξ. 9 ,  «… Τπφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, ππφ θαηάιιειν θαζεζηψο 

αδεηνδφηεζεο, ζα κπνξνχζαλ ηα CGC λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ κεηαδίδνληαη ζήκαηα κέζσ ηνπ δνξπθνξηθνχ ζθέινπο.» 

 

ii. φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2β ηνπ  άξζξνπ 7 ηεο Απφθαζεο 626/2008/ΔΚ εληφο 24 

κελψλ νη αηηνχληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαιχςεη ηνπο ελδηάκεζνπο ζηφρνπο 6-9, 

 

iii. ηελ παξ 11 ηεο Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 98/2007/EΚ 

«… Δλδείθλπηαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ MSS ζηε δψλε 

ζπρλνηήησλ ησλ 2 GHz επεηδή άιιεο δψλεο ζπρλνηήησλ, π.ρ. απηέο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί γηα GSM θαη UMTS/IMT-2000, δηαηίζεληαη γηα ζπζηήκαηα πνπ 

παξέρνπλ κφλνλ επίγεηεο ππεξεζίεο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ.» 
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iv. ηελ παξ. 5 ηεο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 98/2007/EΚ, 

 

v. φηη φπσο θαίλεηαη κφλν νη επηιεγκέλνη πάξνρνη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην θάζκα πνπ ηνπο έρεη απνλεκεζεί θαη γηα επίγεηεο θηλεηέο 

ππεξεζίεο ιφγσ ησλ παξεκβνιψλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ  φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηελ έθζεζε ηεο CEPT , 

 

ε ΔΔΣΣ ζα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ην αίηεκα ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο ησλ 2 GHz απφ ηα 

πκπιεξσκαηηθά θέιε Δδάθνπο (CGC), γηα επηπξφζζεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ζε 

ζρέζε κε εθείλεο πνπ  παξέρνληαη απφ ην δνξπθνξηθφ ζθέινο ηνπ επηιεγκέλνπ παξφρνπ,  

αθνχ  νη ελδηάκεζνη ζηφρνη 6-9 ηεο Απφθαζεο 626/2008/ΔΚ έρνπλ επηηεπρζεί θαη θαηφπηλ 

δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο κε ηελ εζληθή αγνξά θαη αθνχ απνηηκεζεί ε ζρεηηθή αμία ηνπ 

θάζκαηνο,  δηακνξθψλνληαο εζληθφ πιαίζην αδεηνδφηεζεο. 

 

 Λακβάλνληαο ππφςε : 

i. ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγθξηηηθήο επηινγήο θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο 

θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ δελ θαηαβιήζεθαλ ηέιε, 

 

ii. ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 8 ηνπ Ν.3431/2006, «Πεξί Ηιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 13/Α/2006), 

 

iii. ηα αλαθεξφκελα  ζην θείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο  ζει 8 «…Σα 

πκπιεξσκαηηθά θέιε Δδάθνπο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ θάιπςε ησλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο, φπνπ ηα πςειά θηήξηα κπνξνχλ λα κπινθάξνπλ ή λα ζθηάζνπλ ην 

δνξπθνξηθφ ζήκα. Η ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία  ελδερνκέλσο λα επεθηείλεη  ηελ 

θάιπςε ησλ θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ θηηξίσλ, 

πνπ θαηά παξάδνζε δελ εμππεξεηνχληαη απφ ηα δνξπθνξηθά δίθηπα.»  

 

iv. ηελ παξ. 4.2 ηεο έθζεζεο ηεο CEPT,  
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v. ην γεγνλφο φηη ε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθψλ επίγεησλ ζθειψλ ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ δνξπθνξηθνχ ζθέινπο ηνπ ζπλαθνχο θηλεηνχ 

δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο δχλαηαη λα θηάζεη  ηνπο 18 κήλεο 

 

ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ηα Δπίγεηα πκπιεξσκαηηθά θέιε Δδάθνπο δίλνπλ επηπιένλ αμία ζην 

θάζκα θαη πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ηέιε γηα ηε βέιηηζηε θαη απνδνηηθή ρξήζε ηνπ 

θάζκαηνο ζπρλνηήησλ.  Η ΔΔΣΣ επηθπιάζζεηαη φπσο επαλεμεηάζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε  

ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζρεηηθά ζρφιηα ησλ παξφρσλ. 

 

 Λακβάλνληαο ππφςε : 

i. Όηη ζχκθσλα κε ηελ απφ 07/08/2008 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζη «Call for applications for pan-European systems 

providing mobile satellite services (MSS)»  (2008/C 201/03) ζειίδα 14 «The 

criteria/sub-criteria shall be measured on the basis of the mobile satellite system 

excluding any complementary ground components (CGCs).»  

 

ii. φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2γ ηνπ  άξζξνπ 7 ηεο Απφθαζεο 626/2008/ΔΚ «..νη 

αηηνχληεο ηεξνχλ θάζε δέζκεπζε πνπ αλαιακβάλνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο ή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξηηηθήο επηινγήο…» 

 

ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ηα Δπίγεηα πκπιεξσκαηηθά θέιε Δδάθνπο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ αλακεηάδνζε ησλ Κηλεηψλ Γνξπθνξηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ην δνξπθνξηθφ ζθέινο ζε πεξηνρέο φπνπ ε δνξπθνξηθή θάιπςε δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΦΟΡΔΗ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ ΣΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 

 

 

α/α Αριθμό. Πρωτ.  Φορέας 
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