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Μαρούσι, ∆εκέµβριος 2014 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 



 

Πρόλογος 

Το παρόν Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης έχει προετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της εκ του 

Ν.4070/2012 και αφορά σε θέµατα που άπτονται της αδειοδότησης κατασκευών κεραιών και 

ειδικότερα την υπαγωγή κατασκευών κεραιών Femtocells στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ΄ του Ν. 

2801/2000.  

Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ επιθυµεί να λάβει απόψεις και σχόλια, σχετικά 

µε την πρόθεσή της να τροποποιήσει την υπ’ αριθµ. 529/138/30-6-2009 Απόφασή της 

«Υπαγωγή κατασκευών κεραιών Femtocells στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ΄ του Ν. 2801/2000» 

(ΦΕΚ 1458/Β΄/20-7-2009)». 

 Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

µορφή όχι αργότερα από τις  12-1-2015 και ώρα 13:00 µ.µ., στη διεύθυνση: 

� Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

� Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι 

� ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου femto@eett.gr 

Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες 

και επωνύµως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα 

πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µη δηµοσιευθούν. 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

“∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 529/138/30-6-2009 

Απόφασης της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1458/Β΄/20-7-2009)” 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ 

διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να 

υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: 

femto@eett.gr. 

Το παρόν κείµενο δε δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που θα 

επακολουθήσει.   
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθµ. 529/138/30-6-2009 

Απόφασης της ΕΕΤΤ «Υπαγωγή κατασκευών κεραιών Femtocells στο 

άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ΄ του Ν. 2801/2000»» 

 
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ, 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

α. το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

82/Α΄/10-4-2012), 

 

β. το Ν.2801/2000 «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 46/Α΄/2000), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ. 2 

εδ. στ΄ αυτού, σύµφωνα µε το περιεχόµενο του οποίου εξαιρούνται 

της υποχρέωσης αδειοδότησης οι κατασκευές µικρών κεραιών που 

προορίζονται για χρήση εντός κτηρίων, 

 

γ.  την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839/1-9-2000 «Μέτρα 

προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών 

εγκατεστηµένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β΄/6-9-2000) σύµφωνα µε 

την οποία υποχρέωση σύνταξης και υποβολής τεχνικής µελέτης 

στην Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας για την προστασία 

του κοινού, έχουν οι σταθµοί των οποίων η συνολική ενεργός 

ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των καναλιών ξεπερνά τα 164 W για 

τις ζώνες συχνοτήτων άνω των 30 MHz, 

 

δ.  την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και 

Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων υπ’ αρ. 20490/525/2-5-2012 

«Έγκριση Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων 

(ΕΚΚΖΣ)», (ΦΕΚ/1444/Β/2-5-2012), όπως ισχύει, 

 

ε.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20-12-2012 «Κανονισµός 

Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 298/Β/14-2-2013),  

 

στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 «Κανονισµός 

Χρήσης και Χορήγησης ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 

υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για τη Παροχή ∆ικτύων ή / και 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 110/Β/24-1-13), 
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ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 721/2/12-06-2014 «Κανονισµός Όρων 

Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών 

Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1713/B/26-06-2014), όπως εκάστοτε 

ισχύει, 

 

η. την µε Αρ. Πρωτ. κατάθεσης ΕΕΤΤ 49710 / 27-12-2011 επιστολή 

της Εταιρείας ‘‘VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική 

Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” µε την οποία ζητείται να εξεταστεί η 

διαδικασία αδειοδότησης των συσκευών femtocells βάσει των 

εξαιρέσεων του Ν.2801/2000 λόγω της µη επιβάρυνσης του 

περιβάλλοντος, τη χρήση αδειοδοτηµένου φάσµατος και της πολύ 

χαµηλής µέγιστης ισχύος λειτουργίας τους. 

 

θ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, 

  

 

Αποφασίζει :  

 

Την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθµ. 529/138/30-6-2009 

Απόφασης της ΕΕΤΤ «Υπαγωγή κατασκευών κεραιών Femtocells στο άρθρο 

1 παρ. 2 εδ. στ΄ του Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β΄/20-7-2009), ως εξής: 

 

1. Υπάγονται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ’ του Ν. 2801/2000 ως κατασκευές 

µικρών κεραιών που εξαιρούνται αδειοδότησης τα κεραιοσυστήµατα που 

ικανοποιούν αθροιστικά τα κάτωθι: 

α) Υποστηρίζουν τη λειτουργία femtocells, και ο εξοπλισµός τους 

ανήκει στη κλάση “Local BS” ή “Home BS” σύµφωνα µε τα τεχνικά 

πρότυπα ETSI / 3GPP.  

β) Η συνολική ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 

305 mW (500 mW eirp), 

γ)  Εγκαθίστανται και λειτουργούν σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων υπό 

τον έλεγχο του δικτύου παρόχου που έχει στην κατοχή του το 

σχετικό ∆ικαίωµα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, 

δ)  Σε περίπτωση που η συνολική ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς τους 

υπερβαίνει τα 61 mW (100 mW eirp), η τοποθέτησή τους γίνεται µε 

µέριµνα και ευθύνη του παρόχου που έχει στην κατοχή του το 

σχετικό ∆ικαίωµα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, ή κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένου για το σκοπό αυτό φυσικού ή νοµικού προσώπου.  

2. Ο όρος femtocell ορίζεται ως: Σταθµός ασύρµατης πρόσβασης χαµηλής 

ισχύος ο οποίος λειτουργεί σε αδειοδοτηµένες για κινητή υπηρεσία 

ραδιοεπικοινωνίας ζώνες ραδιοσυχνοτήτων και προσφέρει κάλυψη σε 
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περιορισµένους εσωτερικούς χώρους. Ο Σταθµός αποτελεί τµήµα κυρίως 

δηµόσιου ασύρµατου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό τον έλεγχο 

του οποίου λειτουργεί και χρησιµοποιείται για να συνδέει τον τερµατικό 

εξοπλισµό χρήστη µε το κυρίως δίκτυο (µέσω ενσύρµατης ευρυζωνικής 

υποδοµής, ή άλλου κατάλληλου µέσου). 

3. Η παρούσα Απόφαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της, 

να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 


