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Μαξνχζη, Μάηνο 2011
Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ)

Ππόλογορ
Σν παξφλ Κείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο έρεη πξνεηνηκαζηεί απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο εθ ηνπ
Ν.3431/2006 θαη αθνξά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο
Ραδηνζπρλνηήησλ γηα επίγεηα ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 27,5–29,5 GHz.
Ζ ΔΔΣΣ δηελεξγεί δεχηεξε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ηε δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ 27,5–29,5
GHz ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηζπκεί λα εμεηάζεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηε δηαδηθαζία
πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηε δψλε 27,5–29,5
GHz.
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα θαηαζέζνπλ
ηηο απφςεηο ηνπο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Αλ ππάξρνπλ απφςεηο ή ζρφιηα πνπ δελ
θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ θείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, παξαθαινχκε λα ηηο
ζπκπεξηιάβεηε ζηηο απαληήζεηο ζαο.
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ επσλχκσο, ζηελ Διιεληθή, ζε έληππε και ειεθηξνληθή
κνξθή φρη αξγφηεξα απφ ηηο 10 Ηνπλίνπ 2011 θαη ψξα 13:00 κ.κ., ζηε δηεχζπλζε: Δζληθή
Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, Λεσθφξνο Κεθηζίαο 60, 151 25 Μαξνχζη,
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: 28GHz@eett.gr. Σπρφλ αλψλπκεο απαληήζεηο δε ζα
ιεθζνχλ ππφςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνχλ απηνχζηεο θαη επσλχκσο. ε πεξίπησζε
πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία, απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε
εηδηθφ Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκνζηεπζνχλ.
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:
“Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηον Περιοριζμό ηοσ Αριθμού ηων Δικαιωμάηων
Χρήζης Ραδιοζστνοηήηων ζηη ζώνη 27,5 – 29,5 GHz”
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη δπλαηφ λα παξέρνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ
δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα
ππνβάιινληαη επψλπκα, κφλν κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε:
28GHz@eett.gr.
Σν παξφλ θείκελν δε δεζκεχεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ξχζκηζεο πνπ ζα
επαθνινπζήζεη.
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ
Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ

ηεο

ζχκθσλα

κε

ην

Ν.3431/2006,

ρνξεγεί

Γηθαηψκαηα

Υξήζεο

Ραδηνζπρλνηήησλ κε ζηφρν ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά, απνηειεζκαηηθή θαη ακεξφιεπηε
ρξήζε ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ, ηελ απνθπγή επηβιαβψλ παξεκβνιψλ θαη ηε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ θάζκαηνο ζε έλα επξχ πεδίν ρξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ.
ην πιαίζην δηεθπεξαίσζεο αηηήκαηνο ρνξήγεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηε
δψλε

27,5-29,5

GHz

γηα

ηελ

αλάπηπμε

δεκφζηνπ

δηθηχνπ

εκείν-Πνιπζεκεηαθψλ

Ραδηνδεχμεσλ (Point-to-MultiPoint) ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο, ε ΔΔΣΣ δηελήξγεζε Γεκφζηα
Γηαβνχιεπζε, ζην δηάζηεκα απφ 8-3-2010 έσο 22-4-2010. θνπφο ηεο δηαβνχιεπζεο ήηαλ λα
ιάβεη απφςεηο θαη ζρφιηα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη
ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηελ αλσηέξσ δψλε γηα ηελ
αλάπηπμε δηθηχσλ ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο. ηε δηαβνχιεπζε απάληεζαλ δεθαηξείο (13)
θνξείο θαη νη απαληήζεηο ηνπο, εθηφο ησλ εκπηζηεπηηθψλ, δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΔΔΣΣ, http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News/news_1102.html .
Αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επεζήκαλαλ φηη ε δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ 27,5-29,5 GHz
πξφθεηηαη λα δηαηεζεί ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ηεο ηαζεξήο
Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα
δηθαηψκαηα πνπ ζα ρνξεγεζνχλ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ κφλν
ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο. Δπίζεο, θάπνηνη δήισζαλ φηη επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ζηε ρψξα
καο δίθηπα ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο ζηε δψλε 27,5-29,5 GHz αιιά δελ είλαη επί
ηνπ παξφληνο ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ην επηζπκεηφ θάζκα θαη ηηο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο, ιφγσ
ηνπ φηη δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο δηεζλνχο ζπληνληζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ
δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ζηε Γηεζλή Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ (ITU). Παξάιιεια,
θαηαηέζεθαλ ζηελ ΔΔΣΣ λέα αηηήκαηα ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ
ζηελ αλσηέξσ δψλε γηα επίγεηα δίθηπα παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
Γεδνκέλνπ φηη:
πξνέθπςε δήηεζε θάζκαηνο ζηε δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ 27,5-29,5 GHz γηα
πεξηζζφηεξεο ξαδηνυπεξεζίεο / δίθηπα απφ απηή πνπ αξρηθά είρε πξνδηαγξαθεί, νη
νπνίεο είλαη αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο,
ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ αλσηέξσ δψλε
ξαδηνζπρλνηήησλ απαηηεί δηάζεζε θάζκαηνο ζεκαληηθνχ εχξνπο θαη ζε επξχηεξε
γεσγξαθηθή

πεξηνρή

ζε

θάζε

ελδηαθεξφκελν

πάξνρν

δηθηχνπ

ειεθηξνληθψλ

επηθνηλσληψλ,
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ν αληαγσληζκφο αλάκεζα ζε κειινληηθά δίθηπα ή ππεξεζίεο πνπ ηπρφλ ζα
αλαπηπρζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δψλε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε δπλαηφηεηα ηζφηηκεο
πξφζβαζεο ζην δηαζέζηκν θάζκα,
ε ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην κεγηζηνπνίεζεο ηεο σθέιεηαο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο
αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνχ, εηζεγήζεθε ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ
ηελ έθδνζε Απφθαζεο ψζηε λα δηελεξγήζεη δεχηεξε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ηε δψλε
ξαδηνζπρλνηήησλ 27,5-29,5 GHz κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν πεξηνξηζκνχ ηνπ
αξηζκνχ ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
Ν.3431/2006.

2. ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
O Δζληθφο Καλνληζκφο Καηαλνκήο Εσλψλ πρλνηήησλ (ΦΔΚ 399/Β/3-4-06), φπσο ηζρχεη
ηξνπνπνηεκέλνο (ΦΔΚ 1979/Β/24-9-08), πξνβιέπεη ρξήζε ηεο δψλεο ξαδηνζπρλνηήησλ 27,529,5 GHz, ζε πξσηεχνπζα βάζε, απφ ηηο ξαδηνυπεξεζίεο ΣΑΘΔΡΖ, ΣΑΘΔΡΖ
ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ (Γε πξνο δηάζηεκα) θαη ΚΗΝΖΣΖ. ε ζρέζε κε ηε ηαζεξή Τπεξεζία, ν
“Καλνληζκφο Όξσλ Υξήζεο Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ή Εσλψλ Ραδηνζπρλνηήησλ”
(ΦΔΚ 1010/Β/28-5-2009), εθαξκφδνληαο ηε ζρεηηθή Απφθαζε ECC/DEC/(05)01, πξνβιέπεη
ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο ζε ππνδψλεο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν
πίλαθα:
Υπήζειρ
πζηήκαηα ηαζεξήο
Τπεξεζίαο –
Σερλνινγίεο TDD (Time
Division Duplex)
πζηήκαηα ηαζεξήο
Τπεξεζίαο –
Σερλνινγίεο FDD (Frequency
Division Duplex)

ςνολικό
Φάζμα

Γικαίυμα
Υπήζηρ

27,8285 - 27,9405 GHz

112 MHz

Απαηηείηαη

27,9405 - 28,4445 GHz
δεπγάξη κε
28,9485-29,4525 GHz

2x 504 MHz

Απαηηείηαη

Φαζμαηικά Σμήμαηα

Γηα ηε ηαζεξή Γνξπθνξηθή Τπεξεζία, ην Καλνληζηηθφ πιαίζην πξνβιέπεη εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία επίγεησλ ζηαζκψλ ζηε δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ 27,5-29,5 GHz, ζχκθσλα κε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
Υπήζειρ
Δπίγεηνη ηαζκνί ηαζεξήο
Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο πνπ
ρξήδνπλ ζπληνληζκφ

Φαζμαηικά Σμήμαηα
27,5-29,5 GHz

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δψλε 27,5 – 29,5 GHz

ςνολικό
Φάζμα

Γικαίυμα
Υπήζηρ

2 GHz

Απαηηείηαη
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Δπίγεηνη ηαζκνί ηαζεξήο
Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο πνπ
1
δε ρξήδνπλ ζπληνληζκφ

27,5 - 27,8285 GHz
28,4445 - 28,9485 GHz
29,4525 - 29,5 GHz

837,25 MHz

Γελ
Απαηηείηαη

ηε πξψηε θαηεγνξία ησλ επίγεησλ δνξπθνξηθψλ ζηαζκψλ πνπ ρξήδνπλ ζπληνληζκφ
εκπίπηνπλ νη θνκβηθνί ζηαζκνί εδάθνπο (θαινχληαη HUB) πνπ ζπλδένληαη κε ηα ελζχξκαηα
δίθηπα θαη ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ησλ ηεξκαηηθψλ δνξπθνξηθψλ
ζηαζκψλ. Γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ζηαζκψλ είλαη απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε ζρεηηθνχ
δηθαηψκαηνο ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ απφ ηελ ΔΔΣΣ, ψζηε λα γίλεη ζπληνληζκφο (εζληθφο θαη
δηεζλήο) κε δίθηπα ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Γηεζλή Καλνληζκφ
Ραδηνεπηθνηλσληψλ.
ηε δεχηεξε θαηεγνξία εκπίπηνπλ νη ηεξκαηηθνί επίγεηνη δνξπθνξηθνί ζηαζκνί (terminals
stations) πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο, ιεηηνπξγνχλ κε
ζπγθεθξηκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηελ ECC/DEC/(05)01, θαη ειέγρνληαη απφ
ηνπο θνκβηθνχο ζηαζκνχο εδάθνπο. χκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα
ηε ιεηηνπξγία ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ζηηο πεξηνρέο θάζκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ
πίλαθα, δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ απαηηείηαη δηεζλήο ζπληνληζκφο. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε
ιεηηνπξγίαο ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ εθηφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ θάζκαηνο είλαη
αλαγθαία ε ρνξήγεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ απφ ηελ ΔΔΣΣ ψζηε λα γίλεη
ζπληνληζκφο (εζληθφο θαη δηεζλήο) κε δίθηπα ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην Γηεζλή Καλνληζκφ Ραδηνεπηθνηλσληψλ.

3. ΤΝΤΠΑΡΞΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ

ΓΗΚΣΤΩΝ

ΣΑΘΔΡΖ

ΚΑΗ

ΣΑΘΔΡΖ

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ

Ζ ιεηηνπξγία δηθηχσλ ηαζεξήο θαη ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή
πεξηνρή θαη ζηελ ίδηα θαζκαηηθή πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζεη επηδήκηεο
παξεκβνιέο νη νπνίεο ζηελ πεξίπησζε ηεο δψλεο ξαδηνζπρλνηήησλ 27,5-29,5 GHz
πξνέξρνληαη απφ ηηο εθπνκπέο ησλ επίγεησλ δνξπθνξηθψλ ζηαζκψλ (θαηεχζπλζε ΓεΓηάζηεκα) θαη επεξεάδνπλ ηε ιήςε ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο.
ην πιαίζην απηφ έρεη δεκνζηεπηεί ε χζηαζε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Ραδηνεπηθνηλσληψλ ITUR RECOMMENDATION ITU-R SF.1719 “Sharing between point-to-point and point-tomultipoint fixed service and transmitting earth stations of GSO and non-GSO FSS systems in
the 27.5-29.5 GHz band” ζηελ νπνία πξνηείλεηαη λα απνθεχγεηαη ε ζπλχπαξμε ζπζηεκάησλ
ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο θαη ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο
1

Γηα ζηαζκoχο κε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ECC/DEC/(05) 01.
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ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ζηελ ίδηα δψλε ζπρλνηήησλ. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη νη
έληνλεο παξεκβνιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο δέθηεο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ηαζεξήο
Τπεξεζίαο απφ ηηο αλνδηθέο εθπνκπέο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο
Τπεξεζίαο.
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ρσξίο επηδήκηεο παξεκβνιέο ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ δχν ππεξεζηψλ ζηελ αλσηέξσ δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ, νξίδνληαη ζηελ
παξνχζα δηαβνχιεπζε ζπγθεθξηκέλνη ηερληθνί πεξηνξηζκνί. Οη ηερληθνί πεξηνξηζκνί πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ θείκελν πξνζδηνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ITU-R
F.758-4, ITU-R SF.1719, ITU-R S.465-6 θαη ITU-R P.525.

4. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
ηελ ΔΔΣΣ έρνπλ ππνβιεζεί αηηήκαηα ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ
ζηε δψλε 27,5–29,5 GHz, γηα ηηο παξαθάησ εθαξκνγέο:
δίθηπα

εκείν-Πνιπζεκεηαθψλ Ραδηνδεχμεσλ

(Point-to-MultiPoint)

ηεο

ηαζεξήο

Τπεξεζίαο
δίθηπα Γη-ζεκεηαθψλ Ραδηνδεχμεσλ (Point-to-Point) ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο
θνκβηθνχο ζηαζκνχο εδάθνπο (HUB) ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο
Ζ ΔΔΣΣ ιακβάλνληαο ππφςε ηα αηηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ηηο απαληήζεηο ζηελ πξψηε
Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, πξνηείλεη δχν
ελαιιαθηηθά ζελάξηα αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη ηνπο φξνπο ησλ δηθαησκάησλ
ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ, ζηε δψλε 27,5–29,5 GHz, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα
27,9405 - 28,4445 GHz δεπγάξη κε 28,9485-29,4525 GHz. Γεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ δψλε
πξννξίδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, νξίδεηαη φηη θάζε δηθαίσκα πνπ ζα
ρνξεγεζεί, δελ κπνξεί λα αθνξά ζε εχξνο θάζκαηνο κηθξφηεξν απφ 2×28 MHz. Δπίζεο, ηα
δηθαηψκαηα πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζε εχξνο θάζκαηνο αθέξαην
πνιιαπιάζην ηνπ ειάρηζηνπ εχξνπο, ζε ζπκθσλία θαη κε ην πιάλν δηαπινπνίεζεο πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ Απφθαζε ECC/DEC/(05)01.

4.1. ενάπιο Α – Υοπήγηζη Γικαιυμάηυν Υπήζηρ Ραδιοζςσνοηήηυν Δθνικήρ
Κλίμακαρ
χκθσλα κε απηφ ην ζελάξην, ε ρνξήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηελ
ππνδψλε ξαδηνζπρλνηήησλ 27,9405 - 28,4445 GHz δεπγάξη κε 28,9485-29,4525 GHz ζα
γίλεη ζε δχν θάζεηο.
Πρώηη Φάζη

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δψλε 27,5 – 29,5 GHz
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Καηά ηελ πξψηε θάζε, ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηεκάησλ ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ
ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ιεηηνπξγία κεκνλσκέλσλ θνκβηθψλ ζηαζκψλ εδάθνπο (HUB)
ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο ζε φιε ηελ Διιάδα, εθηφο ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη
Θεζ/λίθεο, κε ζπγθεθξηκέλνπο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο. Οη ηερληθνί πεξηνξηζκνί αλαθέξνληαη
ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο θαη δηακνξθψζεθαλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλχπαξμε κε
ηα δίθηπα ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ ίδηα δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ
(βι. Παξάξηεκα).
Με ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο θαη εθφζνλ θαηαβάιινπλ ηέιε εθρψξεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα
θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα εγθαηάζηαζεο θνκβηθψλ ζηαζκψλ εδάθνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο
ζέζεηο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο εληφο ηεο αλσηέξσ ππνδψλεο ξαδηνζπρλνηήησλ, ρσξίο λα
δεζκεχνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν ξαδηνδίαπιν, αιιά κφλν γηα ζπλνιηθφ εχξνο θάζκαηνο. Οη
ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ θνκβηθψλ ζηαζκψλ εδάθνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα θαηαηεζεί αίηεκα
θαζψο θαη νη ηερληθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπο (εθηφο ηνπ ξαδηνδηαχινπ) ζα
αλαθνηλσζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ κεηά ην πέξαο ηεο πξψηεο θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο,
αθνχ πξνεγνπκέλσο ειεγρζνχλ κε βάζε ην ECC Report 66 γηα ηε πξνζηαζία ηεο
αεξνλαπηηιίαο, εθφζνλ απαηηείηαη. Ζ ρνξήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαχισλ ζα γίλεη θαηφπηλ λένπ
αηηήκαηνο, φηαλ ζα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δηεζλνχο ζπληνληζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ
δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ITU θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ
δεισζεί. Οη ρνξήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηνπο θνκβηθνχο
ζηαζκνχο εδάθνπο (HUB) ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο ηεο ΔΔΣΣ.
χκθσλα κε ηελ αλάιπζε θαη ηηο παξαδνρέο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο, νη ηερληθνί πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο
ππφθεηληαη νη θνκβηθνί επίγεηνη δνξπθνξηθνί ζηαζκνί (HUB) είλαη νη αθφινπζνη:
Ζ ζηάζκε θαζκαηηθήο ππθλφηεηαο ηζρχνο ζε απφζηαζε 30 km απφ θάζε ζέζε
εγθαηάζηαζεο θνκβηθνχ ζηαζκνχ εδάθνπο (HUB) δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα -130,3
2

dBW/m /MHz.
Οη εθπνκπέο (ππθλφηεηα eirp) ησλ θνκβηθψλ ζηαζκψλ εδάθνπο (HUB) δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλνπλ ζηελ θχξηα θαηεχζπλζε ηα -3,98 dBW/MHz, ελψ ε θεξαία ηνπο πξέπεη λα
έρεη δηάκεηξν 9.1m. (~ 65 dBi θέξδνο θχξηνπ ινβνχ).
Οη πιεπξηθνί ινβνί ηνπ δηαγξάκκαηνο αθηηλνβνιίαο ησλ θεξαηψλ ζα πξέπεη λα
ζπκθσλνχλ κε ηε ζχζηαζε ITU – R S. 465.
Γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο θνκβηθνχο ζηαζκνχο εδάθνπο HUB ηα ηέιε ρξήζεο θάζκαηνο
πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηνλ «Καλνληζκφ θαζνξηζκνχ ησλ ηειψλ ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο θαη
ησλ ηειψλ εθρψξεζεο ξαδηνζπρλνηήησλ», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη . Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη
ηα ηέιε ρξήζεο αλά ζηαζκφ θαη θέξνπζα εθπνκπήο θαζκαηηθνχ εχξνπο κεγαιχηεξνπ απφ 72
MHz αλέξρνληαη ζε 13.513,5 επξψ αλά έηνο.
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Δεύηερη Φάζη
ηε δεχηεξε θάζε, ε ΔΔΣΣ ζα ρνξεγήζεη δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ εζληθήο
θιίκαθαο ζηελ ππνδψλε 27,9405 - 28,4445 GHz δεπγάξη κε 28,9485-29,4525 GHz. Σα
δηθαηψκαηα πνπ ζα ρνξεγεζνχλ πξνηείλεηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο παξαθάησ φξνπο.
Τπηπεζία / Σύπορ Γικηύος
ηαζεξή Τπεξεζία (εκείν-Πνιπζεκεηαθέο Ραδηνδεχμεηο θαη Γη-ζεκεηαθέο Ραδηνδεχμεηο) ή/θαη
ηαζεξή Γνξπθνξηθή Τπεξεζία
Μέγιζηορ Απιθμόρ Γικαιυμάηυν Υπήζηρ Ραδιοζςσνοηήηυν
(εθόζον πεπιοπιζθεί)
18 Γηθαηψκαηα εχξνπο 2 28 MHz
Γευγπαθική Έκηαζη
Δζληθή κε εμαίξεζε ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη κε θέληξν ηηο ζέζεηο
εγθαηάζηαζεο θνκβηθψλ ζηαζκψλ εδάθνπο HUB πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΔΔΣΣ (πξψηε θάζε) θαη αθηίλα 30 km απφ απηέο. ηηο ζέζεηο απηέο νη θάηνρνη ηνπ
δηθαηψκαηνο ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κφλν εθφζνλ δελ πξνθαινχλ επηδήκηεο
παξεκβνιέο ζηνπο ζηαζκνχο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε Πξψηε Φάζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Τποσπεώζειρ Ανάπηςξηρ Γικηύος
Τπνρξεψζεηο ειάρηζηεο αλάπηπμεο δηθηχνπ ζε εζληθφ επίπεδν , πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ
δπλαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ παξφρνπ λα πξνζθέξεη εκπνξηθέο ππεξεζίεο ζην επξχ θνηλφ,
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνο δηάζεζε θαζκαηηθή πεξηνρή, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο απφ ηελ ρνξήγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο, ην νπνίν πξνηείλεηαη λα είλαη 3 έηε. Ζ
παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζην επξχ θνηλφ κέζσ ηεο δψλεο ησλ 28GHz ζα
πηζηνπνηείηαη, ηφζν κε ηελ χπαξμε εκπνξηθά δηαζέζηκσλ ζην επξχ θνηλφ ππεξεζηψλ, φζν θαη
κε ηελ ξαδηνθάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο.
Σεσνικοί Όποι
χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ECC/DEC/(05)01.
Γε ζα ππάξρεη „δψλε ζπρλνηήησλ αζθάιεηαο (guard band)‟ αλάκεζα ζηα Γηθαηψκαηα πνπ
πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ. Ο ζπληνληζκφο ζηηο γεηηνληθέο θαζκαηηθέο πεξηνρέο ζα γίλεηαη
κε επζχλε ησλ θαηφρσλ. Ζ ΔΔΣΣ ζα εκπιέθεηαη κφλν εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνπο θαηφρνπο.
Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο Γηεζλνχο πληνληζκνχ (Άξζξν 8) ηνπ «Καλνληζκνχ Υξήζεο θαη
Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηε
Παξνρή Γηθηχσλ ή / θαη Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 750/Β/21-6-06).
ε πεξίπησζε αλάγθεο πξνζηαζίαο επίγεησλ ζηαζκψλ απφ εθπνκπέο ή/θαη ιήςεηο απφ
γεηηνληθή ρψξα νη ελ ιφγσ ζηαζκνί ζα πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ ζηελ ΔΔΣΣ γηα λα
εθαξκνζηνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε θείκελε λνκνζεζία δηαδηθαζίεο.
Σα δίθηπα ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο πξνζηαηεχνληαη απφ παξεκβνιέο ζε απνζηάζεηο
κεγαιχηεξεο ησλ 30 km απφ ηηο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ HUB πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηελ
πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη γηα ζηάζκεο θαζκαηηθήο ππθλφηεηαο ηζρχνο ιήςεο
2
κεγαιχηεξεο απφ -130,3 dBW/m /MHz. Γίθηπα ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο πνπ ζα
Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δψλε 27,5 – 29,5 GHz
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εγθαηαζηαζνχλ εληφο αθηίλαο 30Km απφ ηηο ζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ δεζκεπηεί κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε HUBs, δελ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ
παξεκβνιέο.
Οη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ επίγεησλ δνξπθνξηθψλ ζηαζκψλ ζα ειέγρνληαη κε βάζε ην
ECC Report 66 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αεξνλαπηηιίαο, εάλ απαηηείηαη.
Οη ηεξκαηηθνί επίγεηνη δνξπθνξηθνί ζηαζκνί πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο παξαθάησ
πεξηνξηζκνχο:
 γσλία αλχςσζεο ηεο θχξηαο δέζκεο εθπνκπήο κεγαιχηεξε απφ 10 ζε ζρέζε κε ηνλ
νξίδνληα,
 κέγηζηε ηηκή ππθλφηεηαο e.i.r.p. -35 dBW/MHz ζε γεηηνληθά ηνπ ρνξεγεζέληνο
θαζκαηηθά ηκήκαηα θαη ζε γσλία κεγαιχηεξε απφ 7 ζε ζρέζε κε ηελ θχξηα δέζκε
εθπνκπήο,
 πεξηνξηζκφο εθπνκπψλ ζε θαζκαηηθή απφζηαζε 10 MHz απφ ηα φξηα ηνπ
ρνξεγεζέληνο θαζκαηηθνχ ηκήκαηνο.
Γιάπκεια
Δλλέα (9) έηε (εθφζνλ ηα δηθαηψκαηα ρνξεγεζνχλ κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία), κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο γηα άιια έμη (6) έηε κε ηελ θαηαβνιή ηηκήκαηνο πνπ ζα
πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα αμία ηεο ελ ιφγσ δψλεο
Μεηαβίβαζη
χκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο Μεηαβίβαζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, φπσο
εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Πποηεινόμενα Σέλη
Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζρφιηα ηεο πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο, ζεσξψληαο κηα ειάρηζηε
θάιπςε ηνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πιεζπζκηαθέο ππθλφηεηεο ζηα
αζηηθά θέληξα θαη ηελ δπλαηφηεηα θάιπςεο ζηελ ελ ιφγσ δψλε, πξνηείλεηαη ζε πεξίπησζε
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ε ηηκή εθθίλεζεο λα νξηζηεί ζε 20.700,00 επξψ γηα θάζε 2x28 MHz
αλά έηνο. Δθφζνλ ηα δηθαηψκαηα ρνξεγεζνχλ κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, πξνθχπηεη
ζπλνιηθφ ηίκεκα 186.300,00 επξψ γηα 9 ρξφληα αλά 2x28 MHz.

Σα αλσηέξσ

δηθαηψκαηα

ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ

εζληθήο θιίκαθαο κπνξνχλ λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δίθηπα ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο (εκείν-Πνιπζεκεηαθέο Ραδηνδεχμεηο,
Point-to-MultiPoint,

θαη

Γη-ζεκεηαθέο

Ραδηνδεχμεηο,

Point-to-Point)

γηα

ηελ

παξνρή

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζην θνηλφ θαη γηα εγθαηάζηαζε θνκβηθψλ ζηαζκψλ εδάθνπο (HUB)
θαη ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ εδάθνπο ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο.

4.2 ενάπιο Β – Υοπήγηζη
Πεπιθεπειακήρ Κλίμακαρ

Γικαιυμάηυν

Υπήζηρ

Ραδιοζςσνοηήηυν

Ζ ΔΔΣΣ ζα ρνξεγήζεη δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο ζηελ
ππνδψλε 27,9405 - 28,4445 GHz δεπγάξη κε 28,9485-29,4525 GHz. Σα δηθαηψκαηα πνπ ζα
ρνξεγεζνχλ πξνηείλεηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο παξαθάησ φξνπο.
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Τπηπεζία / Σύπορ Γικηύος
ηαζεξή Τπεξεζία (εκείν-Πνιπζεκεηαθέο Ραδηνδεχμεηο, θαη Γη-ζεκεηαθέο Ραδηνδεχμεηο) ή/θαη
ηαζεξή Γνξπθνξηθή Τπεξεζία
Μέγιζηορ Απιθμόρ Γικαιυμάηυν Υπήζηρ Ραδιοζςσνοηήηυν
(εθόζον πεπιοπιζθεί)
18 Γηθαηψκαηα 2 28 MHz
Γευγπαθική Έκηαζη
Πεξηθεξεηαθή ζηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ Ννκψλ Αηηηθήο & Θεζζαινλίθεο
Τποσπεώζειρ Ανάπηςξηρ Γικηύος
Τπνρξεψζεηο ειάρηζηεο

αλάπηπμεο

ζηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ Ννκψλ

Αηηηθήο &

Θεζζαινλίθεο, πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ παξφρνπ λα
πξνζθέξεη εκπνξηθέο ππεξεζίεο ζην επξχ θνηλφ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνο δηάζεζε
θαζκαηηθή πεξηνρή, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ρνξήγεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο, ην νπνίν πξνηείλεηαη λα είλαη 3 έηε. Ζ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζην
επξχ θνηλφ κέζσ ηεο δψλεο ησλ 28GHz ζα πηζηνπνηείηαη, ηφζν κε ηελ χπαξμε εκπνξηθά
δηαζέζηκσλ ζην επξχ θνηλφ ππεξεζηψλ, φζν θαη κε ηελ ξαδηνθάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ
γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο παξέρνληαη νη ππεξεζίεο.
Σεσνικοί Όποι
χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ECC/DEC/(05)01.
Γε ζα ππάξρεη „δψλε ζπρλνηήησλ αζθάιεηαο (guard band)‟ αλάκεζα ζηα ρνξεγεζέληα
Γηθαηψκαηα. Ο ζπληνληζκφο ζηηο γεηηνληθέο θαζκαηηθέο πεξηνρέο ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ
θαηφρσλ. Ζ ΔΔΣΣ ζα εκπιέθεηαη κφλν εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνπο θαηφρνπο.
Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο Γηεζλνχο πληνληζκνχ (Άξζξν 8) ηνπ «Καλνληζκνχ Υξήζεο θαη
Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηε
Παξνρή Γηθηχσλ ή / θαη Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 750/Β/21-6-06).
ε πεξίπησζε αλάγθεο πξνζηαζίαο επίγεησλ ζηαζκψλ απφ εθπνκπέο ή/θαη ιήςεηο απφ
γεηηνληθή ρψξα νη ελ ιφγσ ζηαζκνί ζα πξέπεη λα αλαθνηλσζνχλ ζηελ ΔΔΣΣ γηα λα
εθαξκνζηνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε θείκελε λνκνζεζία δηαδηθαζίεο.
Σα δίθηπα ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ παξεκβνιέο γηα ζηάζκεο
2
θαζκαηηθήο ππθλφηεηαο ηζρχνο ιήςεο κεγαιχηεξεο απφ -130,3 dBW/m /MHz εληφο ησλ
νξίσλ ησλ Ννκψλ Αηηηθήο & Θεζζαινλίθεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζε πνιηηηθφ ράξηε.
Οη εθπνκπέο (ππθλφηεηα eirp) ησλ θνκβηθψλ δνξπθνξηθψλ ζηαζκψλ εδάθνπο (HUB) δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ζηελ θχξηα θαηεχζπλζε ηα -3,98 dBW/MHz, ελψ ε θεξαία ηνπο δελ
πξέπεη λα έρεη κεγαιχηεξε δηάκεηξν απφ 9.1m. (~ 65 dBi). Οη πιεπξηθνί ινβνί ηνπ
δηαγξάκκαηνο αθηηλνβνιίαο ησλ θεξαηψλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηε ζχζηαζε ITU – R
S. 465.
Οη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ επίγεησλ δνξπθνξηθψλ ζηαζκψλ ζα ειέγρνληαη κε βάζε ην
ECC Report 66 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αεξνλαπηηιίαο, εάλ απαηηείηαη.
Οη ηεξκαηηθνί επίγεηνη δνξπθνξηθνί ζηαζκνί πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο παξαθάησ
πεξηνξηζκνχο:
 γσλία αλχςσζεο ηεο θχξηαο δέζκεο εθπνκπήο κεγαιχηεξε απφ 10 ζε ζρέζε κε ηνλ
νξίδνληα,
Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δψλε 27,5 – 29,5 GHz
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 κέγηζηε ηηκή ππθλφηεηαο e.i.r.p. -35 dBW/MHz ζε γεηηνληθά ηνπ ρνξεγεζέληνο
θαζκαηηθά ηκήκαηα θαη ζε γσλία κεγαιχηεξε απφ 7 ζε ζρέζε κε ηελ θχξηα δέζκε
εθπνκπήο,
 πεξηνξηζκφο εθπνκπψλ ζε θαζκαηηθή απφζηαζε 10 MHz απφ ηα φξηα ηνπ
ρνξεγεζέληνο θαζκαηηθνχ ηκήκαηνο.
Γιάπκεια
Δλλέα (9) έηε (εθφζνλ ηα δηθαηψκαηα ρνξεγεζνχλ κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία) κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο γηα άιια έμη (6) έηε θαηφπηλ αίηεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ δηθαηψκαηνο κε ηελ θαηαβνιή
ηηκήκαηνο πνπ ζα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα αμία ηεο ελ ιφγσ
δψλεο.
Μεηαβίβαζη
χκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο Μεηαβίβαζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, φπσο
εθάζηνηε ηζρχνπλ
Πποηεινόμενα Σέλη
Λφγσ ηνπ φηη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο αθνξνχλ ζηελ Αζήλα θαη ζηε
Θεζζαινλίθε, ηηο πεξηνρέο κε ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζπγθέληξσζε ηνπ
πιεζπζκνχ,

πξνηείλεηαη ηα ηέιε ρξήζεο λα νξηζηνχλ ζε χςνο 80% ησλ ηειψλ ησλ

δηθαησκάησλ εζληθήο θιίκαθαο, δειαδή 16.560,00 επξψ γηα 2x28 MHz αλά έηνο. Δθφζνλ ηα
δηθαηψκαηα ρνξεγεζνχλ κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, πξνθχπηεη ζπλνιηθφ ηίκεκα 149.040,00
επξψ γηα 9 ρξφληα αλά 2x28 MHz.
Σα αλσηέξσ δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δίθηπα ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο (εκείν-Πνιπζεκεηαθέο Ραδηνδεχμεηο,
Point-to-MultiPoint,

θαη

Γη-ζεκεηαθέο

Ραδηνδεχμεηο,

Point-to-Point)

γηα

ηελ

παξνρή

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζην θνηλφ θαη γηα εγθαηάζηαζε θνκβηθψλ ζηαζκψλ εδάθνπο (HUB)
θαη ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ εδάθνπο ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο.
Γηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ εθηφο ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο γηα
κεκνλσκέλνπο επίγεηνπο ζηαζκνχο ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο θαη γηα ηεο ηαζεξήο
Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ HUBs) ζα ρνξεγνχληαη κε ζεηξά
ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο, εθφζνλ δελ ηίζεηαη ζέκα πεξηνξηζκνχ, εθαξκφδνληαο ηηο
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ (εζληθνχ θαη δηεζλνχο) θαη πξνζηαηεχνληαο ηνπ
παξφρνπο πνπ έρνπλ ιάβεη δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε
δηαδηθαζία.
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5.

5.1.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Διζαγυγή

Δθφζνλ πξνθχςεη αλαγθαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο
Ραδηνζπρλνηήησλ ζηελ ππνδψλε 27,9405 - 28,4445 GHz δεπγάξη κε 28,9485-29,4525 GHz, ε
ΔΔΣΣ ζα ρνξεγήζεη ηα 18 θαζκαηηθά ηκήκαηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε κε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία. Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην δηαζέζηκν
θάζκα δελ επαξθεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αηηνχκελσλ δηθηχσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ είλαη ε δεκνπξαζία. Ζ δεκνπξαζία απνηειεί ηελ πιένλ αλνηθηή,
δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία επηινγήο ρξεζηκνπνηψληαο απιά, θαηαλνεηά ζε φινπο
θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα.
Ζ δεκνπξαζία γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο ηξφπνο απνλνκήο δηθαησκάησλ
ρξήζεο θάζκαηνο απφ ηηο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο αλά ηνλ θφζκν. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο
απμαλφκελεο ρξήζεο ηεο δεκνπξαζίαο είλαη ε δηαθάλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηά ηεο.
Γηα λα είλαη πεηπρεκέλε κηα δηαδηθαζία δεκνπξαζίαο ζα πξέπεη ε θχζε ηεο, ν ρξφλνο
δηεμαγσγήο ηεο θαη νη παξάκεηξνί ηεο λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνπο ζηφρνπο αλάπηπμεο ηεο
βηνκεραλίαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Δπηπιένλ πξηλ ηε δηεμαγσγή θάζε
δεκνπξαζίαο, απαηηείηαη κηα κνξθή πξνεπηινγήο, γηα λα απνθεπρζεί ε ζπκκεηνρή κε
αμηφπηζησλ νηθνλνκηθά ππνςεθίσλ.

5.2.

Γημοππαζία

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο δεκνπξαζίαο είλαη:
φηη ελζαξξχλεη ηηο εηαηξείεο πνπ αμηνινγνχλ νηθνλνκηθά πεξηζζφηεξν ην θάζκα
ξαδηνζπρλνηήησλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ παξαγσγηθά θαη κε θαηλνηφκνπο ηξφπνπο.
φηη πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο επθαηξίαο, γηαηί
αληηθαηνπηξίδεη ηελ αμία πνπ ε επφκελε πιένλ ηθαλή εηαηξεία πξνζθέξεη γηα
απφθηεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ. Απηή ε πιεξνθνξία επηηξέπεη θαη ζηελ αγνξά
θαη

ζηα

αξκφδηα

φξγαλα

ηεο

πνιηηείαο

λα

δηαρεηξίδνληαη

ην

θάζκα

πην

απνηειεζκαηηθά.
φηη απνθεχγεη ηε θαζπζηέξεζε πνπ ππάξρεη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο.
ε δηαθάλεηα, γηαηί δηαζθαιίδεη φηη νη απνθάζεηο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ δε
ιακβάλνληαη κε πξνθαηάιεςε ππέξ ή ελαληίνλ ησλ ππνςεθίσλ παξφρσλ. Πξνζθέξεη
κηα αληηθεηκεληθή βάζε αμηνιφγεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ηειεζίδηθα.
φηη δηαζθαιίδεη φηη ην θάζκα θαηαιήγεη ζηα ρέξηα εθείλσλ πνπ ην εθηηκνχλ
πεξηζζφηεξν. Έηζη νη ππεξεζίεο θαη νη ηερλνινγίεο γίλνληαη δηαζέζηκεο πην γξήγνξα
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γηαηί ν πάξνρνο επηδηψθεη γξήγνξε απφζβεζε ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ησλ
δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ.

5.3.

σεδιαζμόρ Γημοππαζίαρ

Ο θαιφο ζρεδηαζκφο είλαη θξίζηκνο γηα ηελ επηηπρία ηεο δεκνπξαζίαο. Ζ επηινγή ηεο
θαιχηεξεο δηαδηθαζίαο πιεηζηεξηαζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη έρνληαο ππφςε ηνλ πηζαλφ αξηζκφ
ππνςεθίσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παθέησλ θάζκαηνο πνπ είλαη δηαζέζηκα.
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο δπλαηέο κέζνδνη δεκνπξαζίαο:
Πιεηζηεξηαζκφο κε δηαδνρηθφ απμαλφκελν ηίκεκα.
Πιεηζηεξηαζκφο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξάο.
Πιεηζηεξηαζκφο κε θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ππνςεθίνπο.

5.3.1. Γημοππαζία με Γιαδοσικό Αςξανόμενο Σίμημα
ε απηή ηε κέζνδν δεκνπξαζίαο, νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ δηαδνρηθέο πξνζθνξέο ζε κηα
ζεηξά γχξσλ. ε θάζε γχξν, θάζε ππνςήθηνο κπνξεί είηε λα δψζεη κηα κφλν πξνζθνξά γηα
νπνηαδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ πξνζθέξνληαο πνζφ κεγαιχηεξν
απφ ην κέρξη ηφηε εθπιεηζηεξίαζκα, ή λα απνρσξήζεη απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ ή λα θάλεη
ρξήζε δηθαηψκαηνο απνρήο. Δάλ θάπνηνο ππνςήθηνο έρεη δψζεη ηε κεγαιχηεξε πξνζθνξά
γηα θάπνην δηθαίσκα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηνλ πξνεγνχκελν γχξν, δελ κπνξεί λα δψζεη
θακηά πξνζθνξά θαη θξαηάεη εθείλν ην δηθαίσκα ρξήζεο κέρξη θάπνηνο λα δψζεη πξνζθνξά
κεγαιχηεξε απφ ηε δηθή ηνπ. Αλ θάπνηνο δψζεη κεγαιχηεξε πξνζθνξά απφ ηε δηθή ηνπ,
κπνξεί λα ζπλερίζεη θάλνληαο πξνζθνξά γηα ην ίδην ή άιιν δηθαίσκα ρξήζεο
ξαδηνζπρλνηήησλ, λα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνρήο ή λα απνρσξήζεη. Αλ θαλείο δελ
δψζεη πξνζθνξά κεγαιχηεξε απφ ηε δηθή ηνπ γηα έλα νξηζκέλν δηθαίσκα ρξήζεο
ξαδηνζπρλνηήησλ κέρξη ην ηέινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ηφηε ηνπ θαηαθπξψλεηαη απηφ ην
δηθαίσκα.

5.3.2. Γημοππαζία θπαγιζμένηρ Πποζθοπάρ
ηε κέζνδν απηή νη ππνςήθηνη ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο
ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ζε ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη νπνίνη αλνίγνληαη
ηαπηφρξνλα. Κάζε δηθαίσκα ρξήζεο ρνξεγείηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ ζα δψζεη ηελ πςειφηεξε
πξνζθνξά.
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5.3.3. Γημοππαζία με Καθοπιζμό ηος Απιθμού ηυν Αδειών από ηοςρ
ςμμεηέσονηερ Τποτηθίοςρ
Ζ κέζνδνο απηή επηηξέπεη ζηνπο ππνςήθηνπο λα απνθαζίζνπλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ.
ηεξίδεηαη ζε ζπλδπαζηηθφ πιεηζηεξηαζκφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ
δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ, θαζνξίδνληαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα. Όζνη
δίλνπλ πξνζθνξέο αληαγσλίδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ παθέησλ θάζκαηνο (π.ρ.
«ηκήκαηα» ησλ 2×28 MHz) πξνζθέξνληαο θιηκαθσηά απμαλφκελεο ηηκέο αλά παθέην θαη ε
ηειηθή θαηαλνκή θαζνξίδεηαη φηαλ θαλέλα δηθαίσκα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ δελ είλαη πιένλ
δηαζέζηκν. Απηή ε πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζε γεξκαληθνχο θαη απζηξηαθνχο
πιεηζηεξηαζκνχο.

5.3.4.Κπιηήπια Πποεπιλογήρ
Σα θξηηήξηα πξνεπηινγήο, γεληθά, πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίιηξν γηα λα δηαζθαιίδνπλ φηη
κφλν

ππνςήθηνη

πνπ

εθπιεξψλνπλ

ζπγθεθξηκέλεο

πξνυπνζέζεηο

είλαη

ηθαλέο

λα

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
Σα θξηηήξηα πξνεπηινγήο, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ, ζπλήζσο
πεξηέρνπλ:
Κξηηήξηα νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο
Κξηηήξηα ηερληθήο ηθαλφηεηαο
Κξηηήξηα επηηπρνχο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ ηειεπηθνηλσληαθνί αγνξά

5.4.

Πποηεινόμενη Γιαδικαζία

Ζ ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο θάζκαηνο
ζηε δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ 27,5-29,5 GHz, αλεμαξηήησο ηνπ ελαξίνπ πνπ ζα επηιεγεί, κε
γλψκνλα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο σθέιεηαο, ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ
βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο.
-

Σα δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ρνξεγνχληαη κε δεκνπξαζία αλνηθηή
πξνο φινπο.

-

Σν δηαζέζηκν θάζκα δηαηξείηαη ζε 18 ηκήκαηα εχξνπο 2x28 MHz θαη ε
δεκνπξαζία δηεμάγεηαη ζε δχν θάζεηο.

-

ηελ πξψηε θάζε δηεμάγεηαη δεκνπξαζία ελφο γχξνπ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο, φπνπ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ πνπ
επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζνχλ θαη ηελ ηηκή πνπ πξνζθέξεη.

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δψλε 27,5 – 29,5 GHz
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-

Δάλ ζην ηέινο ηεο πξψηεο θάζεο ππάξρεη δήηεζε γηα 18 ή ιηγφηεξα θαζκαηηθά
ηκήκαηα

ηφηε ε δεκνπξαζία νινθιεξψλεηαη ζηελ πξψηε θάζε θαη θάζε

ππεξζεκαηηζηήο ιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαζκαηηθψλ ηκεκάησλ πνπ επηζπκεί
θαη θαηαβάιιεη ην ηίκεκα πνπ πξνζέθεξε.
-

Οη ππεξζεκαηηζηέο επηιέγνπλ ζε πνην ηκήκα ηεο θαζκαηηθήο πεξηνρήο ζα
ηνπνζεηεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ, ηα νπνία απνηεινχληαη
απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα εχξνπο 2x28 MHz, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο,
ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ ΔΔΣΣ. Ζ ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάηαμε ησλ ππεξζεκαηηζηψλ ζε θζίλνπζα
ζεηξά σο πξνο ην χςνο ηνπ Δθπιεηζηεξηάζκαηνο αλά MHz πνπ πξνζέθεξε ν
θαζέλαο.

-

Δάλ ζην ηέινο ηεο πξψηεο θάζεο ππάξρεη δήηεζε γηα πεξηζζφηεξα απφ 18
θαζκαηηθά ηκήκαηα, αθνινπζεί δεχηεξε θάζε φπνπ δηελεξγείηαη δεκνπξαζία
πνιιαπιψλ γχξσλ κε απμαλφκελν ηίκεκα. Οη ππεξζεκαηηζηέο θαηαβάιινπλ ην
ηίκεκα πνπ πξνζέθεξαλ θαη ιακβάλνπλ ηα αληίζηνηρα θαζκαηηθά ηκήκαηα.

5.4.1.Σπόπορ καηαβολήρ ηιμήμαηορ
Ζ ΔΔΣΣ εμεηάδεη ηελ θαηαβνιή ελφο ηκήκαηνο ηνπ ηηκήκαηνο ακέζσο κεηά ηε ρνξήγεζε ησλ
δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ θαη ηνπ ππφινηπνπ ηηκήκαηνο κε δφζεηο κε εχινγν
επηηφθην. Δπίζεο εμεηάδεη ην ελδερφκελν κεηά ηελ παξέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο (ελδεηθηηθά 3 εηψλ), λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πάξνρν λα επηζηξέςεη ην
δηθαίσκα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ, απαιιαζζφκελνο απφ ηελ θαηαβνιή ππνιεηπφκελσλ
δφζεσλ.

5.4.2.Αδιάθεηο Φάζμα
Αλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο, θάπνηα ή φια ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο
ξαδηνζπρλνηήησλ δελ ρνξεγεζνχλ, ηφηε απηά ζα ρνξεγεζνχλ

κειινληηθά αλ ππάξμεη

ελδηαθέξνλ.
εκεηψλεηαη φηη ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ δχλαηαη λα επαλεμεηάδεη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνο παξνρή δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ, ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.3431/2006.

5.4.3.Κπιηήπια Οικονομικήρ Γςναηόηηηαρ
Καηά ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη
νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα
πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. ην πιαίζην απηφ κία
γεληθή απαίηεζε είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα δηαηεξνχλ έλα δεδνκέλν επίπεδν ηδίσλ θεθαιαίσλ
Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δψλε 27,5 – 29,5 GHz

15

θαη απνζεκαηηθψλ. Ζ ΔΔΣΣ θαηά ηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο
ξαδηνζπρλνηήησλ πξνηίζεηαη λα εθηηκήζεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ
ππνςεθίσλ γηα ηελ θαη‟ ειάρηζην αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θαη παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, κε βάζε
έλα ειάρηζην χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξνηείλεηαη λα θζάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 1 εθαηνκκχξην
επξψ θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ πην πξφζθαην ηζνινγηζκφ ηνπ. ε
πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ νη ηζνινγηζκνί
ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο εηαίξνπο/κεηφρνπο
ηεο ππφ ζχζηαζεο Δηαηξείαο. Απφ απηνχο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ην άζξνηζκα ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο ζηαζκηζκέλν σο πξνο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ
Κνηλνπξαμία ή ηελ ππφ ζχζηαζε Δηαηξεία αληίζηνηρα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 εθαηνκκχξην επξψ.
ηελ πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή ππφ ζχζηαζε Δηαηξείαο απαηηείηαη επηπιένλ έγγξαθε
δέζκεπζε ησλ κειψλ ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο ή ησλ εηαίξσλ/κεηφρσλ ηεο ππφ ζχζηαζε
Δηαηξείαο φηη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Κνηλνπξαμίαο ή ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα ζπζηαζεί πξνηείλεηαη
λα κελ είλαη κηθξφηεξα ησλ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ. Ζ ΔΔΣΣ εμεηάδεη θάζε ζηνηρείν πνπ
πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αηηνχληα κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ηθαλφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα
θαη αμηνπηζηία ηνπ, φπσο ε πηζαλή χπαξμε ππνδνκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή
δεκνζίσλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζρεηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ
Διιάδα.

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δψλε 27,5 – 29,5 GHz
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Δπυηήζειρ
Δ1.

θνπεχεηε λα δξαζηεξηνπνηεζείηε ζηε δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ 27,5-29,5 GHz θαη εάλ
λαη ηί είδνπο δίθηπν επηζπκείηε λα αλαπηχμεηε; (ηαζεξήο Τπεξεζίαο, ηαζεξήο
Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο, άιιεο;)

E2.

ε πεξίπησζε πνπ δελ δξαζηεξηνπνηεζείηε ζηε δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ 27,5-29,5 GHz,
επεξεάδεηαη θαη πσο ε δξαζηεξηφηεηά ζαο απφ ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ζηελ ελ
ιφγσ δψλε;

Δ3.

Πφζν είλαη ην ζπλνιηθφ εχξνο θάζκαηνο (ζε MHz) ην νπνίν επηζπκείηε λα ζαο
ρνξεγεζεί ζηε δψλε 27,5-29,5 GHz πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεηε δίθηπα παξνρήο
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ; Καηά ηελ άπνςή ζαο πνηφ είλαη ην ειάρηζην
εχξνο θάζκαηνο (ζε MHz) πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο πάξνρνο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε απνδνηηθή ρξήζε ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ; Θεσξείηε φηη ζα
πξέπεη λα ππάξρεη κέγηζην φξην σο πξνο ην εχξνο θάζκαηνο (ζε MHz) πνπ κπνξεί λα
θαηέρεη έλαο πάξνρνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν απαξαίηεηνο αληαγσληζκφο;

Δ4.

Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζελάξηα Α θαη Β θαη ηη
εθηηκάηε φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνπο φξνπο ζε ζρέζε κε πεξηνξηζκνχο
θάιπςεο κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, γηα πάξνρν ζηαζεξήο θαη δνξπθνξηθήο
ππεξεζίαο; (ελδεηθηηθά ειάρηζηνο αξηζκφο ζηαζκψλ, ζχκβαζε γηα ηε
δνξπθνξηθήο ρσξεηηθφηεηαο;)Δ5. Πηζηεχεηε

φηη

ζα

πξέπεη

λα

παξαρψξεζε

ρνξεγεζνχλ

ηα

δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηε δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ 27,5-29,5 GHz ζε
εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ζε πνηέο πεξηνρέο;
Δ5.

Πνία είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε ζπλχπαξμε ηεο
ηαζεξήο θαη ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο ππεξεζίαο κε βάζε θαη ηελ αλάιπζε πνπ
αλαθέξεηαη ζην παξφλ θείκελν θαη ηα ζρεηηθά φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί;

Δ6.

ε πεξίπησζε πνπ ελδηαθέξεζηε λα εγθαηαζηήζεηε θνκβηθνχο ζηαζκνχο εδάθνπο
(HUB) ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο, πνηεο είλαη νη γεσγξαθηθέο ζέζεηο πνπ
ζα ζαο εμππεξεηνχζαλ θαη κε πνηα θξηηήξηα επηιέρζεθαλ;

Δ7.

Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο
Ραδηνζπρλνηήησλ ζηε δψλε 27,5-29,5 GHz, πνηφ απφ ηα ελάξηα Α θαη Β εμππεξεηεί
θαιχηεξα ηα επηρεηξεκαηηθά ζαο ζρέδηα γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ελ ιφγσ δψλε;

Δ8.

ε πεξίπησζε πνπ πεξηνξηζζεί ν αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ
ζηε δψλε 27,5-29,5 GHz, ζπκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία;

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δψλε 27,5 – 29,5 GHz
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Δ9.

ε πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ ησλ αδεηψλ, ζε ηη ρξνληθφ νξίδνληα πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη
λα θαηαβιεζεί ην εθπιεηζηεξίαζκα;

Δ10. Τπάξρνπλ άιια ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ
θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλφκελν χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνλ ειάρηζην
ρξφλν επαλαπξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ γηα ηελ ρνξήγεζε αδηάζεησλ ηκεκάησλ
θάζκαηνο ζηελ ελ ιφγσ δψλε;

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δψλε 27,5 – 29,5 GHz
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Τπολογιζμόρ Οπίος Εώνηρ Γιασυπιζμού ανάμεζα ζηη ηαθεπή και ηαθεπή
Γοπςθοπική Τπηπεζία

1. ηαθμοί αναθοπάρ
A. Δπίγεηνο δνξπθνξηθφο ζηαζκφο εδάθνπο πνπ έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ
εθπνκπή:

P = 20 dBW
Gtx = 65 dBi (ζηε θχξηα θαηεχζπλζε ζθφπεπζεο κε ην δνξπθφξν)
Freq = 28 GHz (ι= 0,011 m)
BW= 250 MHz

PSFD = -3,98 dBW/MHz (20dBW, 250 MHz)
Δχξνο ηηκψλ γσλίαο αλχςσζεο επίγεηνπ δνξπθνξηθνχ ζηαζκνχ γηα δνξπθφξν κε
o

o

γεσζηαηηθήο ηξνρηάο: 5 – 30 .
Σππηθή ηηκή γσλίαο αλχςσζεο επίγεηνπ δνξπθνξηθνχ ζηαζκνχ γηα δνξπθφξν γεσζηαηηθήο
o

ηξνρηάο: 44 .
Πεξηγξαθή πιεπξηθψλ ινβψλ δηαγξάκκαηνο αθηηλνβνιίαο γηα ζπληνληζκφ, ζχκθσλα κε ITU –
R S. 465:
Γηα θ = 5

ν

-> Gtx = 14,5 dBi

Γηα θ = 10

ν

Γηα θ = 20

ν

-> Gtx = 7 dBi
-> Gtx = -0,5 dBi

ν

Γηα θ = 30 -> Gtx = -4,9 dBi
B. ηαζκφο ζηαζεξήο ππεξεζίαο (P-MP) πνπ έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ζηε ιήςε:

Gr = 36,5 dBi
Freq = 28 GHz (ι= 0,011 m)
BW = 8 MHz
Noise Figure = 10 dB
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2. Πποζδιοπιζμόρ ελάσιζηυν αποζηάζευν πποζηαζίαρ ανάμεζα ζε ζηαθμό ηαθεπήρ
Αζύπμαηηρ Ππόζβαζηρ και Γοπςθοπικό ηαθμό Δδάθοςρ
Δθαξκφδνληαο ηηο εμηζψζεηο ηεο ζχζηαζεο ITU – R SF. 1719 θαη ζεσξψληαο:
1. απψιεηεο ιφγσ πεξηζιάζεσλ (diffraction) ζηα 0 dB, δει. δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη
αλσκαιίεο ηνπ εδάθνπο θαη έρνπκε νπηηθή επαθή (First Fresnel clear),
2. ξπζκφ βξνρφπησζεο 40 mm/h γηα ηελ Διιάδα,
3. φηη ε θεξαία ιήςεο ηνπ ζηαζκνχ ηεο ηαζεξήο Τπεξεζίαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε
πξνο ηνλ επίγεην δνξπθνξηθφ ζηαζκφ ηεο ηαζεξήο Γνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο,
πξνθχπηεη ν αθφινπζνο πίλαθαο:
Γσλία (θ) ζθφπεπζεο
Δ.Γ. κε Δ. ζε ζρέζε
o
κε ηνλ νξίδνληα ( )

Απφζηαζε
(km)

5
10
20
30
44

74,5
50
32
25
25

P int (dBW)

-134,94
-134,82
-134,73
-135,21
-134,9
Πίλαθαο 1

PFSD
2
(dBW/m ) γηα 8
MHz

E (dBκV/m)
ζχκθσλα κε ITU
R P.525
PFSD = E-145,8
24,5
24,6
24,7
24,2
24,5

-121,3
-121,2
-121,1
-121,6
-121,3

Δ.Γ. = Δπίγεηνο Γνξπθνξηθφο ηαζκφο
Δ.. = Δπίγεηνο ηαζκφο
S ζε dBW/m

2

Δ ζε dBκV/m
Με θαλνληθνπνίεζε σο πξνο 1 MHz, πξνθχπηεη φηη γηα επίπεδν ζνξχβνπ N = -134 dBW, Pint.
2

= -144 dBW/MHz θαη θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο PFSD = -130,3 dBW/m /MHz.
Ο πίλαθαο 1 δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
Γσλία (θ) ζθφπεπζεο
Δ.Γ. κε Δ. ζε ζρέζε
o
κε ηνλ νξίδνληα ( )

Separation
Distance
(km)

5
10
20
30
44

74,5
50
32
25
25

P int
(dBW/MHz)

-143,97
-143,85
-143,76
-144,25
-143,97
Πίλαθαο 2

PFSD
2
(dBW/m /MHz)

-130,08
-129,96
-129,78
-130,6
-130,08

E (dBκV/m)
ζχκθσλα κε
ITU R P.525 γηα
1 MHz
PFSD = E-145,8
15,72
15,84
16,02
15,2
15,72

Δ.Γ. = Δπίγεηνο Γνξπθνξηθφο ηαζκφο
Δ.. = Δπίγεηνο ηαζκφο
Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δψλε 27,5 – 29,5 GHz
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2

S ζε dBW/m /MHz
Δ ζε dBκV/m γηα 1 MHz
Oη απνζηάζεηο ηνπ πίλαθα 2 κεηψλνληαη πεξαηηέξσ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε κνξθνινγία
εδάθνπο, ηα χςε ησλ θεξαηψλ εθπνκπήο / ιήςεο (6 m γηα ηελ θεξαία ηνπ επίγεηνπ
δνξπθνξηθνχ ζηαζκνχ θαη 10 m γηα ηελ θεξαία επίγεηνπ ζηαζκνχ) θαη κνληέιν δηάδνζεο
ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ITU-R P.452. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξψληαο γηα παξάδεηγκα σο
ζέζε εγθαηάζηαζεο επίγεηνπ δνξπθνξηθνχ ζηαζκνχ ηε Νεκέα ζηηο ζπληεηαγκέλεο (WGS‟84)
ν

ν

22 Δ 37‟ 20.22‟‟/ 37 Ν 50‟ 46.69‟‟ (πςφκεηξν εδάθνπο 279 m), πξνθχπηεη φηη ηα φξηα ηνπ
πίλαθα 1 γηα δνξπθφξν κε γεσζηαηηθήο ηξνρηάο ηθαλνπνηνχληαη ζε απνζηάζεηο ~ 30 km απφ
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε (Νεκέα) αλεμάξηεηα απφ ην εχξνο ησλ πηζαλψλ ηηκψλ γσλίαο
o

o

αλχςσζεο (απφ 5 έσο 30 ).

Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δψλε 27,5 – 29,5 GHz

21

