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Μαρούσι, Ιούλιος 2018 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
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Εισαγωγή 

 

Η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης και 

Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την 

Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών πραγματοποιήθηκε στο 

διάστημα από 22-06-2018 μέχρι 09-07-2018 και βασίστηκε στα σχετικά κείμενα που 

δημοσίευσε η ΕΕΤΤ. Στη δημόσια διαβούλευση κατέθεσαν τις απόψεις τους πέντε (5) 

συνολικά φορείς. Ο λεπτομερής κατάλογος των συμμετεχόντων έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό 

τόπο της ΕΕΤΤ όπως επίσης και αυτούσιες οι απαντήσεις που δε χαρακτηρίστηκαν 

εμπιστευτικές από τους συμμετέχοντες. Στα τελικά συμπεράσματα λαμβάνονται υπόψη οι 

θέσεις όλων των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση ακόμη και αυτών που 

χαρακτήρισαν τις απαντήσεις τους ως εμπιστευτικές.  

Στόχος της Δημόσιας Διαβούλευσης ήταν να λάβει η ΕΕΤΤ απόψεις και σχόλια από όλους 

τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές. 

Ακολούθως, παρουσιάζονται επιγραμματικά οι θέσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων στη 

Δημόσια Διαβούλευση, συμπεριλαμβανομένων και των εμπιστευτικών απαντήσεων χωρίς να 

διευκρινίζεται σε ποιον ανήκουν ή/και από πόσους έχουν προταθεί. Για κάθε θέση/σχόλιο 

παρουσιάζεται και η τελική θέση της ΕΕΤΤ. 
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Θέσεις/Σχόλια Συμμετεχόντων – Θέση ΕΕΤΤ 

 
Θέση/Σχόλιο: Προτείνεται η αποστολή ενημερωτικών E-Mails από το ΣΗΛΥΑ ή/και η 
εισαγωγή εκκρεμοτήτων τελών στο ΣΗΛΥΑ, ώστε να ειδοποιούνται ο κάτοχος και οι τυχόν 
φιλοξενούμενοι πάροχοι για την ολοκλήρωση της τροποποίησης της ΑΚΚ/ΕΚΚΧΟ/ΤΚΚ με 
διόρθωση συντεταγμένων και να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη για τα ΔΧΡ.  
 
Θέση ΕΕΤΤ: Η λειτουργικότητα του ΣΗΛΥΑ προβλέπει και εφαρμόζει ήδη αυτοματοποιημένες 
ενημερώσεις μέσω E-Mails οπότε θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή. Επίσης, είναι 
ευθύνη του κατόχου της κατασκευής κεραίας να ειδοποιεί σχετικώς τους φιλοξενούμενους 
παρόχους για οτιδήποτε αφορά τη συγκεκριμένη κατασκευή.  
 
 
Θέση/Σχόλιο: Προτείνεται η επιμήκυνση της προθεσμίας καταβολής των τελών εκχώρησης 
για την τροποποίηση συντεταγμένων των ΔΧΡ που σχετίζονται με την τροποποιηθείσα 
άδεια/δήλωση κατασκευής κεραίας.  
 
Θέση ΕΕΤΤ: Η προθεσμία καταβολής των τελών εκχώρησης για την τροποποίηση 
συντεταγμένων των ΔΧΡ από δεκαπέντε (15) ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την 
ολοκλήρωση της τροποποίησης της ΑΚΚ/ΕΚΚΧΟ/ΤΚΚ με διόρθωση συντεταγμένων. 
Επισημαίνεται εκ νέου ότι είναι ευθύνη του κατόχου να ειδοποιεί τυχόν φιλοξενούμενους 
παρόχους. 
Σημειώνεται επίσης, ότι, τόσο ο κάτοχος όσο και οι φιλοξενούμενοι, γνωρίζουν ήδη, κατά την 
υποβολή του αιτήματος στο ΣΗΛΥΑ για τροποποίηση άδειας/δήλωσης κατασκευής κεραίας με 
διόρθωση συντεταγμένων, ότι μόλις διεκπεραιωθεί το συγκεκριμένο αίτημα θα πρέπει να 
καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη εκχώρησης για τα ΔΧΡ.  
 
 
Θέση/Σχόλιο: Προτείνεται η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δοκιμαστικής 
λειτουργίας και σε συμφωνία με εγκεκριμένα αντικείμενα εργασίας (approved work items) της 
CEPT.  
 
Θέση ΕΕΤΤ: Οι περιπτώσεις που ρυθμίζει η ΕΕΤΤ αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δοκιμαστικής λειτουργίας ορίζονται σαφώς στο άρθρο 48 του Ν. 
4487/2017:  
«Χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής 
λειτουργίας:  
α) σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών 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.» 
Ως εκ τούτου είναι σαφές ότι η σκοπιμότητα της πρότασης δεν εντάσσεται στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο και δεν μπορεί να υλοποιηθεί από την ΕΕΤΤ. Εντάσσεται όμως στο πλαίσιο των 
πειραματικών δικτύων το οποίο προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά δεν 
αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ. 
Παρόλα αυτά, στο εν λόγω εδάφιο, η ΕΕΤΤ θα προβεί στην προσθήκη και των συστάσεων 
(και όχι μόνο αποφάσεων) αρμόδιων οργάνων της CEPT, ως βάση για τη χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δοκιμαστικής λειτουργίας. 
 
 
Θέση/Σχόλιο: Προτείνονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση εγκατάστασης 
κεραιοσυστημάτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας.  
 
Θέση ΕΕΤΤ: Η εν λόγω πρόταση αφορά θέματα κεραιών και όχι θέματα χρήσης και 
χορήγησης ραδιοσυχνοτήτων που ρυθμίζει ο υπό τροποποίηση Κανονισμός. Η ΕΕΤΤ 
επιφυλάσσεται να λάβει υπόψη της τη συγκεκριμένη πρόταση σε μελλοντικές αλλαγές του 
Κανονιστικού πλαισίου των κατασκευών κεραιών. 
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Θέση/Σχόλιο: Προτείνεται τα τέλη για φάσμα και κατασκευές κεραιών σε δίκτυα 
πιλοτικής/δοκιμαστικής λειτουργίας να είναι μηδενικά.  
 
Θέση ΕΕΤΤ: Το άρθρο 48 του Ν.4487/2017 ορίζει ρητά ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.4070/2012, το οποίο αφορά στην επιβολή τελών για δικαιώματα χρήσης. Η 
προτεινόμενη από την ΕΕΤΤ ρύθμιση αφορά σε εκπτώσεις που δύνανται να γίνουν υπό 
προϋποθέσεις.  
 
 
Θέση/Σχόλιο: Προτείνεται η επέκταση της διάρκειας των δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας και η επίσπευση των διαδικασιών 
χορήγησης.  
 
Θέση ΕΕΤΤ: Η συγκεκριμένη πρόταση καλύπτεται από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της 
ΕΕΤΤ. 
 


