
  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Δι όρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3919/Β΄/10.9.2018 που 
δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 860/002/23-7-
2018 «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων 
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας 
για την Παροχή Δικτύων ή/ και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών», και ειδικότερα στο άρθρο 7, παράγρα-
φος 4 και επόμενες, έχει γίνει σφάλμα στην αρίθμηση 
των παραγράφων, καθώς επαναλαμβάνεται δύο φορές 
η αρίθμηση 4, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της αρίθ-
μησης όλων των ακολούθων παραγράφων του άρθρου 
κατά μία μονάδα, έως και την τελευταία παρ. 17, που θα 
έπρεπε να αριθμείται 18.

Επειδή η αρίθμηση των παραγράφων του συγκεκρι-
μένου άρθρου είναι σημαντική για την εφαρμογή του 
Κανονισμού, διότι γίνεται παραπομπή σε αυτές από άλλα 
άρθρα, τίθεται το ορθό ως εξής:

«Άρθρο 7
Χορήγηση Δικαιωμάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
Χωρίς Περιορισμό του Αριθμού τους

1. Εφόσον δεν προκύπτει ανάγκη να περιορισθεί ο 
αριθμός των δικαιωμάτων χρήσης σε μια ζώνη ραδιο-
συχνοτήτων, η χορήγηση των δικαιωμάτων στη ζώνη 
αυτή γίνεται με σειρά χρονικής προτεραιότητας και σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων και τον ΕΚΚΖΣ.

2. Η ΕΕΤΤ χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης σε συμφω-
νία με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων και τον ΕΚΚΖΣ. Ειδικά τα δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής 
λειτουργίας της παραγράφου 18 του παρόντος άρθρου, 
η ΕΕΤΤ δύναται επιπλέον να τα χορηγεί σε συμφωνία 
με αποφάσεις ή συστάσεις αρμόδιων οργάνων της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και, εφόσον 
η χορήγηση άφορα κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, 
σε συμφωνία με αποφάσεις αρμόδιων για τη ρύθμιση 
της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων οργάνων 
σε χώρα που πρόκειται να διατεθεί ο υπό δοκιμή εξο-
πλισμός ή με αποφάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπι-
κοινωνιών (ITU).

3. Δικαίωμα χρήσης σε προσωρινή βάση χορηγείται 
στις περιπτώσεις παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την υποστήριξη γεγονό-
των περιορισμένης χρονικής διάρκειας, όπως αθλητικών 
και πολιτιστικών.

4. Η ΕΕΤΤ δύναται να χορηγεί δικαιώματα χρήσης ρα-
διοσυχνοτήτων για μία γεωγραφική περιοχή χωρίς να 
προσδιορίζονται σε αυτά οι θέσεις των σταθμών ραδι-
οεπικοινωνίας. Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες 
χορηγούνται δικαιώματα χρήσης με γεωγραφικό προσ-
διορισμό αναφέρονται στον Κανονισμό Όρων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων. Στον ίδιο κανονισμό καθορίζονται το 
εύρος που δύναται να έχει η γεωγραφική περιοχή ισχύ-
ος του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, καθώς 
επίσης διοικητικοί, λειτουργικοί και τεχνικοί όροι που 
δύναται να συνοδεύουν τα δικαιώματα αυτά. Ο κάτοχος 
των δικαιωμάτων υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ 
ανά εξάμηνο τις θέσεις των εγκατεστημένων σταθμών 
του δικτύου του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα δικαι-
ώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

5. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων όπου απαιτεί-
ται διεθνής συντονισμός καθώς και του άρθρου 8 του 
παρόντος κανονισμού, τα δικαιώματα χρήσης χορηγού-
νται εντός έξι (6) εβδομάδων από την υποβολή πλήρους 
αίτησης σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος. Στην 
περίπτωση διεθνούς συντονισμού, η προθεσμία αρχί-
ζει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς 
συντονισμού.

6. Για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης οι ενδι-
αφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα σύμφωνα με το υπό-
δειγμα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Το 
εν λόγω αίτημα κατατίθεται στην ΕΕΤΤ με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο παράρτημα του 
παρόντος. Η ΕΕΤΤ εξετάζει αν:

(α) Η αίτηση είναι πλήρης και περιέχει όλα τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παράρτημα 
του παρόντος.

(β) Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες αναφέρονται 
στην αίτηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πα-
ροχή των δηλωμένων από τον αιτούντα υπηρεσιών ρα-
διοεπικοινωνίας, σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ και η χρήση 
τους θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο Κανονισμό 
Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ. Αν για τις 
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ζώνες αυτές δεν υπάρχει πρόβλεψη από αποφάσεις της 
ΕΕΤΤ ή τον ΕΚΚΖΣ, εφαρμόζονται οι διεθνείς αποφάσεις 
ή συστάσεις.

(γ) Ο αιτών τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την καταβολή τελών του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, 
εφόσον χρησιμοποιεί ήδη ραδιοσυχνότητες.

(δ) Ο αιτών με τη συγκεκριμένη αίτηση του, δεν υπερ-
βαίνει τα όρια που καθορίζονται στην παρ. 12 του πα-
ρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση που δεν πληρείται κάποια από τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις, η αίτηση δε διεκπεραιώνεται 
και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Τα αντίστοιχα 
τέλη εκχώρησης επιστρέφονται εφόσον δεν υπάρχουν 
οφειλές τελών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση πληροί τις 
προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η ΕΕΤΤ 
προβαίνει στην περαιτέρω εξέταση αυτής με βάση και 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος και εκχωρεί το 
σύνολο ή μέρος των αιτούμενων ραδιοσυχνοτήτων. Η 
αίτηση ή μέρος αυτής απορρίπτεται με αιτιολογημένη 
απόφαση, ιδίως αν συντρέχει τουλάχιστον ένας εκ των 
ακόλουθων λόγων:

(α) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, 
παρ. 6, του παρόντος.

(β) Υπάρχουν λάθη ή ελλείψεις στα απαραίτητα τεχνικά 
στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν και τα οποία ανα-
φέρονται στο παράρτημα του παρόντος.

(γ) Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προ-
κύπτει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη ραδιοσυχνότητα που 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη γεω-
γραφική περιοχή από το συγκεκριμένο σταθμό ραδιοε-
πικοινωνιών, χωρίς να προκληθούν επιζήμιες παρεμβο-
λές σε νομίμως λειτουργούντες σταθμούς. Σε αυτή την 
περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση δικαιώματος σε 
άλλη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων εφόσον έχει προσδιοριστεί 
τέτοια στην αίτηση.

(δ) Με βάση τη θεωρητική ανάλυση, η ισοδύναμη ισο-
τροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς εκπομπής ή η φασματι-
κή πυκνότητα ισχύος είναι μεγαλύτερη από τα μέγιστα 
επιτρεπτά όρια που θέτουν οι προβλεπόμενες ραδιοδι-
επαφές ή ο Διεθνής Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών, για 
τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

(ε) Για τους νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς 
ή τηλεοπτικούς σταθμούς και για αιτήσεις που αφορούν 
μεταφορά σήματος από το σημείο παραγωγής του ραδι-
οφωνικού/τηλεοπτικού προγράμματος στο σημείο ευρυ-
εκπομπής, η αίτηση τους περιλαμβάνει θέση εκ της οποί-
ας δε νομιμοποιούνται να εκπέμπουν σύμφωνα με τα 
στοιχεία της αρμόδιας αρχής και την κείμενη νομοθεσία 
εκτός αν αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό και μόνο μεταξύ 
του σημείου παραγωγής και του σημείου ευρυεκπομπής.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ΕΕΤΤ ειδοποιεί 
τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις, όπου αυτό 
είναι εφικτό, ώστε να διεκπεραιωθεί η αίτηση του. Αν ο 
αιτών δεν προσκομίσει εντός της προθεσμίας που του 
έχει τεθεί, οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες που 
του έχουν ζητηθεί τότε η αίτηση του (ή μέρος αυτής) 
απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης τα τέλη 
εκχώρησης δεν επιστρέφονται στον αιτούντα.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία από την εξέταση του 
αιτήματος προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι για τη χο-
ρήγηση του δικαιώματος, εκδίδεται η ατομική διοικητική 
πράξη χορήγησης του δικαιώματος ραδιοσυχνοτήτων 
και ενημερώνεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων.

9. Η ΕΕΤΤ δύναται να προσδιορίζει στο δικαίωμα την 
αποκλειστική ή μη αποκλειστική χρήση μεμονωμένων 
ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων καθώς 
και τους τεχνικούς όρους χρήσης του δικαιώματος, με 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ορθολογική, ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φάσματος. Για το λόγο αυτό 
δε δεσμεύεται από συγκεκριμένες τιμές των τεχνικών χα-
ρακτηριστικών τα οποία τυχόν περιέχονται στην αίτηση 
χορήγησης του δικαιώματος ενώ δύναται να προσδιορί-
ζει διαφορετικούς όρους οι οποίοι, ενδεικτικά, μπορεί να 
αφορούν την ισχύ εκπομπής, την πόλωση των κεραιών 
ή τις συχνότητες εκπομπής / λήψης (εφόσον η αίτηση 
εκχώρησης αναφέρεται σε συγκεκριμένες ραδιοσυχνό-
τητες ή ραδιοδιαύλους).

10. Ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει εγγράφως την 
ανάκληση του δικαιώματος του, αν κρίνει ότι οι όροι 
χρήσης που προσδιορίζονται σε αυτό δεν τον ικανο-
ποιούν. Εφόσον ο δικαιούχος δε ζητήσει εγγράφως 
την ανάκληση του δικαιώματος εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής 
απόφασης σε αυτόν, υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη 
ραδιοσυχνοτήτων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα, μέχρι 
την ημερομηνία ανάκλησης του δικαιώματος.

11. Η εξέταση κάθε αίτησης γίνεται κατά χρονική προ-
τεραιότητα ανά ζώνη ραδιοσυχνοτήτων με βάση τον 
αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης στην ΕΕΤΤ, 
εκτός αν πρόκειται για αιτήσεις που αφορούν:

(α) Δικαιώματα χρήσης σε προσωρινή βάση.
(β) Θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δημόσιας 

υγείας ή γενικότερα λόγους δημόσιου συμφέροντος.
(γ) Περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, με την επιφύλαξη 

ότι η χορήγηση ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα της 
έκτακτης ανάγκης. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περι-
πτώσεις εφαρμόζεται η διαδικασία η οποία αναφέρεται 
στο παρόν άρθρο στην περίπτωση όμως αυτή η αίτηση 
εγκρίνεται, ως έχει ή υπό όρους, ή απορρίπτεται, εντός 
είκοσι (20) ημερών από την πλήρη υποβολή της.

12. Ειδικά για την περίπτωση της σταθερής υπηρεσί-
ας ο αριθμός των μονόδρομων ζεύξεων που θα μπορεί 
να αιτηθεί κάθε ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να ξεπερ-
νάει τις 48 ανά εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των 
αιτήσεων για τροποποίηση υφιστάμενων ζεύξεων. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής απόφασης της 
ΕΕΤΤ, το ανωτέρω όριο είναι δυνατόν να αυξηθεί, κατό-
πιν αίτησης του ενδιαφερόμενου έως 100 μονόδρομες 
ζεύξεις ανά εβδομάδα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν 
για αιτήσεις ανάκλησης.

13. Η ΕΕΤΤ δύναται να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της 
υποδείγματα αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων.

14. Η ΕΕΤΤ, με αποφάσεις της, δύναται να ορίζει τους 
όρους και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για 
την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγη-
ση δικαιωμάτων.
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15. Ιδιαίτερα για τη χορήγηση δικαιώματος σε ραδι-
οφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό για τη μεταφορά ραδι-
οφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, απαιτείται ο ραδιο-
φωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός να λειτουργεί νομίμως, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

16. Εθελοντικοί σύλλογοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις (ΜΚΟ) και εν γένει νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα που είναι κάτοχοι δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύ-
ων, οφείλουν να κάνουν χρήση των ραδιοσυχνοτήτων 
αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που αναγράφεται 
στο δικαίωμα που τους έχει χορηγηθεί. Προς τούτο ο νό-
μιμος εκπρόσωπος τους κατά την υποβολή της αιτήσεως 
υποχρεούται όπως καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλω-
ση. Σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης 
η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλέσει το χορηγηθέν δικαίωμα.

17. Ειδικά για τις περιπτώσεις ειδικών ραδιοδικτύων οι 
κάτοχοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την ΕΕΤΤ 
για τον αριθμό των κινητών και φορητών σταθμών του 
ραδιοδικτύου τους.

18. Χορηγεί κατά τα ανωτέρω προσωρινά δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής 
λειτουργίας: α) σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών για την αξιολόγηση της επίδοσης 
ασύρματων δικτύων που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν 
και β) σε κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, προκειμένου 
να αξιολογηθεί η επίδοση και να ρυθμιστούν επιμέρους 
παράμετροι λειτουργίας του ραδιοεξοπλισμού.

Για τα ανωτέρω δικαιώματα εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 75 του ν. 4070/2012.

Σε κάθε περίπτωση, ο ραδιοεξοπλισμός που θα 
χρησιμοποιηθεί στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, συμ-
μορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το Ρα-
διοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ, καθώς και με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. Η Οδηγία 2014/53/ΕΕ έχει ενσω-
ματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 98/2017 
(ΦΕΚ 139/Α΄/2017). Στις περιπτώσεις της κατηγορίας 
β) ανωτέρω, όπου απαιτείται η δοκιμαστική λειτουργία 
ραδιοεξοπλισμού, στον οποίο δεν έχουν ακολουθηθεί 
πλήρως οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
που προβλέπονται από το π.δ. 98/2017, δοκιμαστικές 
εκπομπές επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι 
έχουν ληφθεί με ευθύνη του κατόχου του προσωρινού 
δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς 
δοκιμαστικής λειτουργίας τα κατάλληλα μέτρα βάσει 
της κείμενης νομοθεσίας για την αποφυγή επιβλαβών 
παρεμβολών, ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και 
κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή 
κατοικίδιων ζώων καθώς και την προστασία της πε-
ριουσίας.

Η ΕΕΤΤ χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ρα-
διοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας 
σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών εντός του φάσματος συχνοτήτων που κατέχουν 
ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν. Στην περίπτωση 
που δεν είναι κάτοχοι του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 
που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του κατόχου του δικαιώματος χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων.

Η ΕΕΤΤ χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ρα-
διοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας 
σε κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού εφόσον υποβληθεί 
υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ασχο-
λείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου ραδιοεξο-
πλισμού. Στην περίπτωση που το φάσμα συχνοτήτων 
έχει χορηγηθεί σε πάροχο δημοσίων δικτύων ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κα-
τόχου του δικαιώματος. Στην περίπτωση που το φάσμα 
συχνοτήτων έχει απονεμηθεί σε άλλο χρήστη απαιτείται 
η σύμφωνη γνώμη του χρήστη.

Η ΕΕΤΤ δύναται να χορηγεί προσωρινά δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής 
λειτουργίας με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και 
σε διαφορετική θέση, αν το κρίνει απαραίτητο (όπως για 
παράδειγμα σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η 
προστασία άλλων υπηρεσιών ή/και παροχών δημοσί-
ων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και κρατικών 
δικτύων).

Η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλεί το χορηγηθέν δικαίωμα 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος κανονι-
σμού και ειδικότερα στις περιπτώσεις των παραγράφων 
2 και 4, καθώς και όταν η χρήση του ραδιοφάσματος 
δεν γίνεται για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε το 
δικαίωμα.

Στις περιπτώσεις δικτύου που περιλαμβάνει μόνο κι-
νητούς σταθμούς, ως θέση νοείται ο χώρος ή η περιοχή 
λειτουργίας του δικτύου όπως έχει ορισθεί στο συγκε-
κριμένο προσωρινό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας 
για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας. Το προσωρινό 
δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας για σκοπούς δοκι-
μαστικής λειτουργίας χορηγείται για διάρκεια ενός (1) 
μήνα με δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν αιτήματος, για 
ένα (1) επιπλέον μήνα και σε κάθε περίπτωση με μέγιστη 
συνολική διάρκεια δύο (2) μηνών. Η ΕΕΤΤ δύναται να 
χορηγεί προσωρινό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας 
για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας μεγαλύτερης δι-
άρκειας, μετά από πλήρη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση 
του ενδιαφερόμενου.

Για τα προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτή-
των, για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας, καταβάλλο-
νται τέλη χρήσης φάσματος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Κανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φά-
σματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων της 
ΕΕΤΤ, όπως εκάστοτε ισχύει.

Πριν τη χορήγηση του προσωρινού δικαιώματος χρή-
σης για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας υποβάλλο-
νται τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος και σχετικό 
έντυπο αίτησης.

Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται για την αναλο-
γική ραδιοφωνία.

Τα προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών ή για την κάλυψη ιδίων τηλεπικοινωνια-
κών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας 
χορηγούνται σε βάση μη παρεμβολής και μη προστασίας 
ως προς τα υφιστάμενα συστήματα και τις υφιστάμενες 
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χρήσεις του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Η τήρηση των 
όρων των χορηγούμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυ-
χνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας αποτε-
λεί αποκλειστική ευθύνη των κατόχων των δικαιωμάτων.

Η ΕΕΤΤ δύναται με αποφάσεις της να καθορίζει προ-
τεινόμενες φασματικές ζώνες, γεωγραφικές περιοχές, 
χρονικές περιόδους και άλλους ειδικούς όρους, συμπερι-
λαμβανομένων εκπτώσεων στα τέλη σε σχέση με τα ορι-
ζόμενα στην Κανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης 
του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτή-
των της ΕΕΤΤ σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 75 του ν. 4070/2012, για τη χορήγηση προσωρινών 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δο-

κιμαστικής λειτουργίας, για σκοπούς που σχετίζονται με 
την προαγωγή της ανάπτυξης των ασύρματων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και τη βέλτιστη χρήση 
του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και να εξυπηρετεί κατά 
απόλυτη προτεραιότητα σχετικά αιτήματα που είναι σύμ-
φωνα με το πλαίσιο των αποφάσεων αυτών.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου η ΕΕΤΤ 
δύναται να θέσει σε λειτουργία ειδικό διαδικτυακό τόπο 
και να ορίσει ηλεκτρονικές διαδικασίες υποβολής και 
διαχείρισης των σχετικών αιτημάτων. ».

 (Από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων)  
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