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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ 

ΖΩΝΗ ΤΩΝ 1800 MHz 

 

H EETT, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 

και 3 του ν.4070/2012 αναφορικά µε την διενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης 

και στην συνέχεια υποβολής εισήγησης στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων για τον περιορισµό του αριθµού των προς παροχή δικαιωµάτων 

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή την παράταση της διάρκειας υφιστάµενων 

δικαιωµάτων έχει ήδη διεξάγει εθνική δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε τον 

περιορισµό του αριθµού των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 

των 1800 MHz και τη διαδικασία χορήγησή τους.  

Η δηµόσια διαβούλευση (http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/ 

PublicCons/cons_0315.html) διεξείχθει από τις 11/9/2015 µέχρι και τις 

12/10/2015 και συµµετείχαν µόνο οι υφιστάµενοι πάροχοι δικτύων κινητών 

υπηρεσιών. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα δικαιώµατα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων που είναι ήδη εκχωρηµένα και θα είναι ελεύθερα προς 

διάθεση εντός του 2016 ή του 2020:  

 

Πάροχος Φάσµα 

(ΜΗz) 

Χορήγηση 

∆ικαιώµατος 

∆ιάρκεια Λήξη 

∆ικαιώµατος 

Cosmote 1855-1880 

1760-1785 

5-12-1995 25 5/12/2020 
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Vodafone 1830-1845 

1735-1750 

6-8-2001 15 6/8/2016 

Wind 1810-1820 

1715-1725 

6-8-2001 15 6/8/2016 

Wind 1805-1810 

1710-1715 

6-8-2001 15 6/8/2016 

Πίνακας: ∆ιάρκεια εκχωρηθέντων δικαιωµάτων 

  

Προκειµένου η ΕΕΤΤ να διερευνήσει περαιτέρω εάν υπάρχει ενδιαφέρον από 

άλλον πάροχο πλην των υφιστάµενων παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών για την χορήγηση  δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη 

ζώνη των 1800 MHz δηµοσιεύει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και καλεί κάθε ενδιαφερόµενο για την χορήγηση σε αυτόν 

δικαιωµάτων χρήσης φάσµατος στην ζώνη των 1800 MHz να υποβάλει 

σχετική φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την ΕΕΤΤ µέχρι την Τρίτη  

5/7/2016, στην διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

 

Με τον φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να 

υποβάλλουν όλα τα αναγκαία έγγραφα προκειµένου να αποδεικνύεται ότι 
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έχουν την απαιτούµενη επάρκεια χρηµατοοικονοµικών πόρων σύµφωνα µε τα 

παρακάτω κριτήρια: 

i) Η ΕΕΤΤ προτίθεται να εκτιµήσει την επάρκεια χρηµατοοικονοµικών 

πόρων του υποψηφίου για την κατ’ ελάχιστο ανάπτυξη του δικτύου και 

παροχή των υπηρεσιών, µε βάση ένα ελάχιστο ποσό µετοχικού κεφαλαίου ή 

ιδίων κεφαλαίων ή αναπόσβεστης αξίας παγίων ύψους τουλάχιστον πενήντα 

εκατοµµυρίων ευρώ (€ 50.000.000,00).  

ii) Το κριτήριο της επάρκειας των χρηµατοοικονοµικών πόρων τεκµαίρεται 

από το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ή του µετοχικού κεφαλαίου του 

νοµικού προσώπου ή από την αναπόσβεστη αξία παγίων του νοµικού 

προσώπου, όπως προκύπτει από τον πιο πρόσφατο ισολογισµό του. Στην 

περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί µπορεί να συνυπολογίζεται εξωτερική 

χρηµατοδότηση κατ’ ανώτερο όριο µέχρι το 50% του ποσού του ανωτέρω 

στοιχείου i), πιστοποιούµενη µε ανάλογη δεσµευτική επιστολή από 

πιστωτικό ή χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, ο οποίος δηλώνει τη δέσµευση 

του για µακροχρόνιο δανεισµό του νοµικού προσώπου.  

iii) Σε περίπτωση κοινοπραξίας λαµβάνονται υπόψη µόνον οι ισολογισµοί 

των συµµετεχόντων σε αυτή νοµικών προσώπων. Στην περίπτωση που το 

εξαγόµενο ποσό δεν επαρκεί, µπορεί να συνυπολογίζεται εξωτερική 

χρηµατοδότηση κατ’ ανώτερο όριο µέχρι το 50% του ποσού του ανωτέρω 

στοιχείου i), πιστοποιούµενη µε ανάλογη δεσµευτική επιστολή από 

πιστωτικό ή  χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, ο οποίος δηλώνει τη δέσµευση 

του για µακροχρόνιο δανεισµό της κοινοπραξίας.  

iv) Σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας η οποία δεν είναι προϊόν 

κοινοπραξίας λαµβάνεται υπόψη ο ισολογισµός των νοµικών προσώπων 

που θα αποτελέσουν τους µετόχους της υπό σύσταση εταιρείας. Εάν το 

εξαγόµενο ποσό δεν επαρκεί, µπορεί να συνυπολογίζεται εξωτερική 

χρηµατοδότηση κατ’ ανώτερο όριο µέχρι το 50% του ποσού του ανωτέρω 
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στοιχείου i), πιστοποιούµενη µε ανάλογη δεσµευτική επιστολή από 

πιστωτικό ή  χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, ο οποίος δηλώνει τη δέσµευση 

του για µακροχρόνιο δανεισµό της συσταθησοµένης εταιρείας. Στη 

περίπτωση που η υπό σύσταση εταιρεία αποτελείται µόνο από φυσικά 

πρόσωπα το ποσό του ανωτέρω στοιχείου i) τεκµαίρεται δια σχετικής 

καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασµό του οποίου δικαιούχοι είναι 

τουλάχιστον δύο εκ των µελλοντικών εταίρων. Απαιτείται επιπλέον έγγραφη 

δέσµευση των δικαιούχων ότι θα µεταβιβάσουν αµελλητί το ποσό του εν 

λόγω τραπεζικού λογαριασµού στη εταιρεία που πρόκειται να συσταθεί. Στη 

περίπτωση που το εν λόγω ποσό δεν επαρκεί, µπορεί να συνυπολογίζεται 

εξωτερική χρηµατοδότηση κατ’ ανώτερο όριο µέχρι το 50% του ποσού του 

ανωτέρω στοιχείου i), πιστοποιούµενη µε ανάλογη δεσµευτική επιστολή 

από πιστωτικό ή  χρηµατοοικονοµικό οργανισµό, ο οποίος δηλώνει τη 

δέσµευση του για µακροχρόνιο δανεισµό της εταιρείας που πρόκειται να 

συσταθεί. Εάν η υπό σύσταση εταιρεία είναι αστική ή εµπορική προσωπική 

εταιρεία το ποσοστό της εξωτερικής χρηµατοδότησης δεν δύναται να 

υπερβαίνει το 25% του ποσού του ανωτέρω στοιχείου i). 

v) Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή υπό σύσταση Εταιρείας απαιτείται 

επιπλέον έγγραφη δέσµευση των µετόχων ότι το µετοχικό κεφάλαιο ή τα 

ίδια κεφάλαια της εταιρείας που θα συσταθεί δεν θα είναι µικρότερα του 

ποσού του κατά τα ανωτέρω στοιχείου i). 

vi) Στην περίπτωση µεµονωµένου φυσικού προσώπου το ποσό του κατά τα 

ανωτέρω στοιχείου i) τεκµαίρεται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό 

του οποίου αποκλειστικός δικαιούχος είναι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο. 

Στη περίπτωση που το εν λόγω ποσό δεν επαρκεί, µπορεί να 

συνυπολογίζεται εξωτερική χρηµατοδότηση κατ’ ανώτερο όριο µέχρι το 

25% του ποσού του ανωτέρω στοιχείου i), πιστοποιούµενη µε ανάλογη 

δεσµευτική επιστολή από πιστωτικό ή χρηµατοοικονοµικό οργανισµό,  ο 
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οποίος δηλώνει ανεπιφύλακτα και χωρίς όρους τη δέσµευση του για 

µακροχρόνιο δανεισµό του φυσικού προσώπου. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆ΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ 

 


