
   Μαρούσι, 14-2-2003 
ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

�Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και  
των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων� 

 
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 
 
  Έχοντας υπόψη: 
 

α. την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν.2867/2000 ��Οργάνωση και 
Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες ∆ιατάξεις�� (ΦΕΚ 
273/Α/2000), 

 
β. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 210/2/28-2-2001 ��Κανονισµός 

Εκχώρησης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών 
Ραδιοσυχνοτήτων, υπό Καθεστώς Ειδικής Άδειας, για Παροχή 
∆ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών�� (ΦΕΚ 285/Β/2001), 

 
γ. την Απόφασή της ΑΠ.:254/72/31-5-2002 ��Κανονισµός 

Εκχώρησης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς 
Ραδιοεπικοινωνιών για Ιδία Χρήση�� (ΦΕΚ 895/Β/2002), 

 
δ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν 

προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
 
 

Αποφασίζει :  
 

Άρθρο 1 
Πεδίο Εφαρµογής 

 
Ο παρών Κανονισµός εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που γίνεται 
Εκχώρηση ραδιοσυχνότητας σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών. 

 
Άρθρο 2 
 Ορισµοί 

 
1. Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται στο παρόντα Κανονισµό, 

έχουν την έννοια η οποία τους προσδίδεται κατωτέρω :  
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Εκχώρηση: Η εξουσιοδότηση η οποία παρέχεται σε πρόσωπο για την 
έναρξη χρησιµοποίησης από ένα ραδιοηλεκτρικό σταθµό µιας 
συγκεκριµένης ραδιοσυχνότητας ή ενός συγκεκριµένου ραδιοηλεκτρικού 
διαύλου σε συγκεκριµένη θέση και µε συγκεκριµένα τεχνικά 
χαρακτηριστικά. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού στην έννοια 
της Εκχώρησης περιλαµβάνεται και η έγκριση χρησιµοποίησης 
ραδιοσυχνότητας από σταθµούς ειδικών ραδιοδικτύων. 

 
Μη Αποκλειστική συχνότητα: Συχνότητα η οποία χρησιµοποιείται σε 
περισσότερα του ενός δίκτυα στην ίδια γεωγραφική περιοχή. 
 
Αποκλειστική Συχνότητα:  Συχνότητα η οποία δεν είναι Μη 
Αποκλειστική. 

 
 Μεταφερόµενος επίγειος δορυφορικός σταθµός υποδοµής: Επίγειος 

δορυφορικός σταθµός υποδοµής που προορίζεται να χρησιµοποιείται σε 
σταθερά µη καθορισµένα σηµεία και χρονικά διαστήµατα. 

 
Μεταφερόµενος σταθµός συλλογής ειδήσεων:  Σταθµός 
Ραδιοεπικοινωνίας που προορίζεται να χρησιµοποιείται σε σταθερά µη 
καθορισµένα σηµεία για ασύρµατες ζεύξεις συλλογής ειδήσεων.  
 
∆ίκτυο κατηγορίας Α: Είναι το ∆ίκτυο της Κινητής υπηρεσίας που 
λειτουργεί ολικά ή µερικά σε ευρέως οριζόµενες περιοχές. 
 
∆ίκτυο κατηγορίας Β: Είναι το ∆ίκτυο της Κινητής υπηρεσίας που 
λειτουργεί σε περιορισµένη και σαφώς οριζόµενη και ελεγχόµενη 
περιοχή (αερολιµένες, εργοτάξια, εργοστάσια, εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
κλπ). 
 
Θέση: Το σηµείο εγκατάστασης του σταθερού Σταθµού 
Ραδιοεπικοινωνίας του δικτύου. Στις περιπτώσεις δικτύου που 
περιλαµβάνει µόνο κινητούς σταθµούς, ως θέση νοείται ο χώρος ή η 
περιοχή λειτουργίας του ραδιοδικτύου σύµφωνα µε την άδεια του. 
 
Σταθµός που λειτουργεί σε Προσωρινή Βάση: Σταθµός 
Ραδιοεπικοινωνίας του οποίου το συνολικό χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας του, σύµφωνα µε την Απόφαση της Εκχώρησης, δεν 
υπερβαίνει του δύο (2) µήνες. 
 
Τέλη Χρήσης: Τα τέλη τα οποία καταβάλλονται για τη χρήση του 
φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων συµπεριλαµβανοµένου για τους σκοπούς 
του παρόντος και των τελών λειτουργίας των σταθµών κινητής 
υπηρεσίας και ειδικών ραδιδικτύων. 
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2. Λέξεις ή φράσεις, που χρησιµοποιούνται στον παρόντα Κανονισµό και 

δεν περιέχονται στο παρόν άρθρο, ερµηνεύονται, σύµφωνα µε τους 
ορισµούς που περιλαµβάνονται στο Ν.2867/2000 ή, αν δεν υπάρχουν 
εκεί, στο Ν.1843/1989 ή, αν δεν υπάρχουν εκεί, στο Ν.1244/1972 ή, αν 
δεν υπάρχουν εκεί, στη δευτερογενή Ελληνική νοµοθεσία ή, αν δεν 
υπάρχουν εκεί, στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 

Άρθρο 3 
Υπόχρεοι 

 
1. Υπόχρεοι στην καταβολή τελών Εκχώρησης και χρήσης φάσµατος 

ραδιοσυχνοτήτων είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στα οποία έχει γίνει 
Εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων. 
  

2. Κατ΄ εξαίρεση των προβλεποµένων στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, δεν υποχρεούνται στην καταβολή τελών σύµφωνα µε τον 
παρόντα Κανονισµό οι Σταθµοί Ραδιοεπικοινωνιών που εγκαθίστανται 
για χρήση από τις Ένοπλες ∆υνάµεις, τα Σώµατα Ασφάλειας ή την ΥΠΑ 
για τη κάλυψη αναγκών ασφάλειας της αεροναυτιλίας. 

 
 

 
Άρθρο 4 

Καταβολή Τελών Εκχώρησης και Χρήσης του Φάσµατος 
Ραδιοσυχνοτήτων 

 
1. Τα τέλη Εκχώρησης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων καταβάλλονται 

εφάπαξ µε την υποβολή της αίτησης για την Εκχώρηση. Τα τέλη χρήσης 
του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων είναι ετήσια και καταβάλλονται ως 
εξής :  

 
α. Για ραδιοσυχνότητες οι οποίες έχουν Εκχωρηθεί µέχρι την 31η 

∆εκεµβρίου κάθε έτους, για το έτος που ακολουθεί 
καταβάλλονται από τους υπόχρεους εντός του πρώτου τριµήνου 
εκάστου έτους και µετά από ειδοποίηση πληρωµής από την 
ΕΕΤΤ.  

 
β. Για ραδιοσυχνότητες οι οποίες εκχωρούνται κατά τη διάρκεια του 

έτους, η καταβολή τελών για το συγκεκριµένο έτος γίνεται κατά 
αναλογία µε τους µήνες µέχρι το τέλος του έτους ή κατά αναλογία 
µε τη διάρκεια της Εκχώρησης της ραδιοσυχνότητας, εφόσον 
αυτή λήγει πριν την 31η ∆εκεµβρίου του έτους, και εντός ενός 
µηνός από την έγγραφη ειδοποίηση πληρωµής, που θα αποσταλεί 
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από την ΕΕΤΤ αµέσως µετά την πράξη της Εκχώρησης. Ο 
υπολογισµός αρχίζει από την πρώτη ηµέρα του µήνα εντός του 
οποίου έγινε η πράξη εκχώρησης. Κατ� εξαίρεση των ανωτέρω, 
για τις περιπτώσεις των Ειδικών Ραδιοδικτύων η καταβολή των 
τελών γίνεται µετά την πράξη µε την οποία εκδίδεται η άδεια 
λειτουργίας ειδικού ραδιοδικτύου από τη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και εντός ενός µηνός από την έγγραφη ειδοποίηση 
πληρωµής, που θα τους αποσταλεί από την ΕΕΤΤ. Ο υπολογισµός 
των τελών αρχίζει από την πρώτη µέρα του µήνα εντός του 
οποίου εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας του Ειδικού Ραδιοδικτύου. 

 
2. Τέλη εκχώρησης και χρήσης σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό 

οφείλονται και σε περίπτωση απονοµής ραδιοσυχνοτήτων σε 
αποκλειστική βάση. 
 

3. Στο κείµενο της Ειδικής Άδειας είναι δυνατόν  να περιγράφεται ο 
συµψηφισµός ή ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται ο συµψηφισµός των 
τελών χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, µε το τίµηµα το οποίο 
τυχόν καταβάλλει ο δικαιούχος, για την απόκτηση της Ειδικής Άδειας. 

 
4. Για τους Σταθµούς της Σταθερής Υπηρεσίας τα τέλη χρήσης του 

φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και τα τέλη Εκχώρησης ραδιοσυχνοτήτων 
καθορίζονται στο Παράρτηµα Α, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα 
κανονισµό και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού. 

 
5. Για τους σταθµούς της Σταθερής και Κινητής Υπηρεσίας µέσω 

∆ορυφόρου, τα τέλη χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων καθώς και 
τα τέλη εκχώρησης ραδιοσυχνοτήτων καθορίζονται στα Παραρτήµατα Β 
και Γ αντίστοιχα, τα οποία προσαρτάται στον παρόντα κανονισµό και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού. 

 
6. Ο τρόπος υπολογισµού των τελών λειτουργίας των σταθµών της Κινητής 

Υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένων των Ειδικών Ραδιοδικτύων, 
καθορίζεται στο Παράρτηµα  ∆, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα 
κανονισµό και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού.  

 
7. Για Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνίας που δεν λειτουργούν σε µόνιµη βάση 

τα τέλη καθορίζονται στο παράρτηµα Ε, το οποίο προσαρτάται στον 
παρόντα κανονισµό και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού.  

 
8. α) Καταβολή τελών µετά από τις ηµεροµηνίες που προβλέπονται από 

τον παρόντα Κανονισµό προσαυξάνεται µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας, 
όπως εκάστοτε προσδιορίζεται µε πράξη του ∆ιοικητού της Τραπέζης 
της Ελλάδος, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η 
προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί του οφειλοµένου ποσού ανά ηµέρα 
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καθυστέρησης, συνυπολογιζοµένων των µη εργάσιµων ηµερών και της 
ηµέρας καταβολής των τελών. 
β) Όταν επί χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα ο 
δικαιούχος της Εκχώρησης καθυστερεί να εκπληρώσει τις 
ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές του προς την ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ 
δύναται να ανακαλέσει την εκχωρηθείσα ραδιοσυχνότητα. 

9.  Σε περίπτωση που µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, προκύψει 
υποχρέωση καταβολής τελών για δίκτυα ή µεµονωµένους Σταθµούς 
Ραδιοεπικοινωνιών, που δεν προβλέπονται στα Παραρτήµατα του 
Κανονισµού  η ΕΕΤΤ δύναται να εκδίδει Απόφαση µε την οποία θα 
τροποποιεί αναλόγως τα Παραρτήµατα του παρόντος και στην οποία θα 
ορίζονται τα καταβλητέα τέλη για το συγκεκριµένο δίκτυο ή Σταθµό 
Ραδιοεπικοινωνιών.  

10.  Τα τέλη εισπράττονται στο όνοµα και για λογαριασµό της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και το προϊόν αυτών 
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της. Σε περίπτωση µη 
καταβολής των τελών από τον υπόχρεο, αυτά εισπράττονται από την 
ΕΕΤΤ κατά τις διατάξεις του Νόµου για την είσπραξη των δηµοσίων 
εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.). 

 
Άρθρο 5 

Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις 
 

1. Για Ειδικά Ραδιοδίκτυα των οποίων οι άδειες έχουν εκδοθεί πριν τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος Κανονισµού τα τέλη λειτουργίας για το έτος 2003 
καταβάλλονται σύµφωνα µε την Απόφαση της ΕΕΤΤ 220/10/21-6-2001 
«Κανονισµός Καθορισµού Τελών Λειτουργίας Ειδικών Ραδιοδικτύων», 
ως ισχύει τροποποιηθείσα µε την Απόφασή της ΕΕΤΤ 253/88/21-5-2002 
��Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την καταβολή των Τελών Λειτουργίας 
Ειδικών Ραδιοδικτύων��. Για Ειδικά Ραδιοδίκτυα των οποίων οι άδειες 
θα εκδοθούν µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισµού τα τέλη 
λειτουργίας για το έτος 2003 καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισµού.  

 
2. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις πλην της αναφεροµένης στην παράγραφο 

1 του παρόντος άρθρου, τα ετήσια τέλη χρήσης φάσµατος 
ραδιοσυχνοτήτων για το έτος 2003, θα καταβληθούν από τους 
υπόχρεους εντός ενός (1) µηνός από τη σχετική ειδοποίηση πληρωµής 
που θα τους αποσταλεί από την ΕΕΤΤ µετά τη δηµοσίευση του παρόντος 
Κανονισµού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
 
 

Άρθρο 6 
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Καταργούµενες διατάξεις 
 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισµού καταργούνται η 
Απόφασή της ΕΕΤΤ µε αριθµό 210/3/28-2-2001 ��Κανονισµός 
Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών 
Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων�� και η Απόφασή της ΕΕΤΤ µε αριθµό 
266/93/1-11-2002 ��Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του 
Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων για Ιδία Χρήση 
και Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την καταβολή Τελών Χρήσης 
Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων��. Επίσης, καταργούνται η Απόφασή της 
ΕΕΤΤ µε αριθµό 220/10/21-6-2001 «Κανονισµός Καθορισµού Τελών 
Λειτουργίας Ειδικών Ραδιοδικτύων» και η Απόφασή της ΕΕΤΤ µε 
αριθµο 253/88/21-5-2002 ��Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την καταβολή 
των Τελών Λειτουργίας Ειδικών Ραδιοδικτύων�� µε την εξαίρεση που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισµού. 

 
Άρθρο 7 

Έναρξη Ισχύος 
 

Ο παρών Κανονισµός τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 
 

Ετήσια Τέλη Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων και  
Τέλη Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων για Σταθµούς της Σταθερής 

Υπηρεσίας 
 
 
1. Τέλη χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων  
 

Τα τέλη χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων για κάθε ραδιοδίαυλο 
που χρησιµοποιείται από κάθε Σταθµό Ραδιοεπικοινωνίας της Σταθερής 
Υπηρεσίας υπολογίζονται µε τον παρακάτω τύπο : 
 

               ΚΡΑΣΣΣTP 321 ×××=  
    όπου: 

ΤΡ Το τέλος σε ΕΥΡΩ που αφορά στα ετήσια 
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τέλη χρήσης  
ΚΡ
Α Το βασικό τέλος χρήσης  

Σ1 
Ο συντελεστής σπανιότητας (γεωγραφικής 
και φασµατικής) 

Σ2 
Ο Συντελεστής εύρους του ραδιοδιαύλου 
εκποµπής του Σταθµού 

Σ3 Ο Συντελεστής τεχνολογίας 
 

Οι τιµές που λαµβάνουν οι συντελεστές Σ1, Σ2και Σ3 ορίζονται 
παρακάτω. 

 
Το βασικό τέλος χρήσης ΚΡΑ ισούται µε 115 ΕΥΡΩ. 

 
(1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ1 

 
Ο συντελεστής σπανιότητας (γεωγραφικής και φασµατικής) Σ1 δίνεται 
ως ακολούθως: 
 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ  f 

ΤΙΜΗ

f≤ 3 GHz 7 
3 GHz< f ≤  10 GHz 2,75 

10 GHz< f ≤ 17,7 GHz 0,9 
17,7 GHz< f ≤  40 GHz 0,3 

Συµφορηµένες περιοχές 

40 GHz< f 0,15 
f ≤  3 GHz 5,2 

3 GHz< f ≤  10 GHz 2 
10 GHz< f ≤  17,7 GHz 0,65 
17,7 GHz< f ≤  40 GHz 0,2 

 
 
 
 
 

Σ1 
Μη συµφορηµένες 

περιοχές 

40 GHz< f 0,1 
 

Στις συµφορηµένες περιοχές εντάσσεται ο νοµός Αττικής, ενώ στις µη 
συµφορηµένες περιοχές η υπόλοιπη χώρα. 
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(2) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ2 
 

 Ο Συντελεστής εύρους ζώνης Σ2 δίνεται παρακάτω ως:  
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ F 
ΕΥΡΟΣ 

ΡΑ∆ΙΟ∆ΙΑΥΛΟΥ 
(ΕΡ) ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

(MHz) 

TIMΗ

ΕΡ≤ 0.5 0.5 
0.5<ΕΡ≤ 1,75 1 
1,75<ΕΡ≤ 3,5 2 

3,5<ΕΡ≤ 7 4 
7<ΕΡ≤ 14 6 
14<ΕΡ≤ 28 7,5 

F > 1.4375GHz 

28< ΕΡ ≤ 56 9,3 
ΕΡ≤ 0,25 1 

0,25<ΕΡ≤ 0,5 2 

 
 
 
 
 

Σ2 

F =< 1.4375GHz 
0,5<ΕΡ≤ 1 3,5 

 
(3)   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ3 
 
Ο συντελεστής τεχνολογίας Σ3 δίνεται ως ακολούθως: 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΙΜΗ

Αναλογική 3 Σ3 
Ψηφιακή  

1 
 

 
2.  Τέλος Εκχώρησης των ραδιοσυχνοτήτων 
 

Για κάθε αιτούµενη Εκχώρηση ή Τροποποίηση θα καταβάλλεται µε την 
αίτηση Εκχώρησης ή Τροποποίησης τέλος Εκχώρησης ίσο µε 115 
ΕΥΡΩ, ανά Σταθµό και συχνότητα εκποµπής, που αναλογεί στο κόστος 
εξέτασης-µελέτης της εκχώρησης.  

 
3. Τέλη ραδιοσυχνοτήτων για Μεταφερόµενους Σταθµούς Συλλογής 

Ειδήσεων 
 
Για µεταφερόµενους Σταθµούς Συλλογής Ειδήσεων, καταβάλλονται, για 
κάθε Θέση λήψης που χρησιµοποιούν, τέλη χρήσης και εκχώρησης 
ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παρόν Παράρτηµα . 
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4. Τέλη ραδιοσυχνοτήτων για ζεύξεις Τηλεµετρίας και Τηλεχειρισµού 

 
α.  Τα ετήσια τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για Σταθερούς 

Σταθµούς Τηλεµετρίας και Τηλεχειρισµού (ΤΤ) υπολογίζονται 
για κάθε εκχωρούµενο ραδιοδίαυλο, για κάθε δίκτυο ως εξής: 

 

12.5
ΕΡ  430ΤΤ ×=  

 
σε ΕΥΡΩ, όπου ΕΡ είναι το συνολικό εύρος του εκχωρούµενου 
ραδιοδιαύλου σε KHz. Τα συνολικά τέλη χρήσης για το ∆ίκτυο 
προκύπτουν από το άθροισµα των επιµέρους τελών για κάθε 
ραδιοδίαυλο του ∆ικτύου.  

 
β. Για δίκτυα Τηλεµετρίας θα καταβάλλεται εφάπαξ µε την αίτηση 

νέας Εκχώρησης ή Τροποποίηση υπάρχουσας τέλος Εκχώρησης 
ίσο µε 115 ΕΥΡΩ για αριθµό Σταθερών Σταθµών µέχρι και δέκα 
(10), το οποίο είναι και το ελάχιστο καταβλητέο τέλος 
Εκχώρησης. Για κάθε επιπλέον Σταθµό, θα καταβάλλεται τέλος 
εκχώρησης ίσο µε 11 ΕΥΡΩ ανά Σταθερό Σταθµό.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
Τέλη Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων και  

Τέλη Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων για Σταθµούς της Σταθερής 
Υπηρεσίας  

Μέσω ∆ορυφόρου  
 
1. Τέλη χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων. 
 
 α. Σταθµοί που λειτουργούν σε µόνιµη βάση. 
 
 Για Σταθµό που λειτουργεί σε µόνιµη βάση, καταβάλλονται ετήσια τέλη 

χρήσης , σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο : 
 

KPATP ×Σ×Σ= 21  
όπου: 
ΤΡ Το τέλος σε ΕΥΡΩ που αφορά στα ετήσια τέλη χρήσης  
ΚΡΑ Το βασικό τέλος χρήσης   
Σ1 Συντελεστής εύρους ζώνης του ραδιοδιαύλου 
Σ2 Συντελεστής κορεσµού 
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Το βασικό τέλος χρήσης του ειδικού ραδιοδιαύλου αναφοράς ΚΡΑ 
ισούται µε 270 ΕΥΡΩ. 
 
(1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ1 
 
Ο συντελεστής εύρους ζώνης Σ1ανάλογα µε το εύρος ζώνης του 
χρησιµοποιούµενου ανοδικού ραδιοδιαύλου ορίζεται ως ακολούθως για 
κάθε Επίγειο σταθµό υποδοµής ή εξαρτηµένο. 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ 
ΡΑ∆ΙΟ∆ΙΑΥΛΟΥ BW 

(MHZ) 

ΤΙΜΗ 

BW≤0,2 1 

0,2<BW≤1 2,5 

1<BW≤2 4 

2<BW≤5 7,5 

5<BW≤9 10 

9<BW≤18 17,5 

18<BW≤36 24 

36<BW≤72 40 

 
 
 
 
 

Σ1 

72<BW 71,5 
 

(2) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ2 
 

Ο συντελεστής κορεσµού Σ2 ορίζεται ως ακολούθως: 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΟ∆ΙΚΗΣ 
ΖΕΥΞΗΣ 

ΤΙΜΗ 

14-14,5 GHZ 1 
3600-4200 MHZ ή 
5725-7075 MHZ 1,5 

 

Σ2 
όλες τις άλλες 0,7 

 
 
β.       ∆ορυφορικοί Σταθµοί VSAT της Σταθερής Υπηρεσίας. 
 

Για επίγειους Σταθµούς VSAT της Σταθερής Υπηρεσίας ξηράς 
µέσω δορυφόρου, εξαρτηµένους από επίγειο σταθµό (HUB), των 
οποίων η ανοδική ζεύξη λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 14.00 
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� 14.50 GHz, θα καταβάλλεται ανά δίκτυο ετήσιο τέλος χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων 300 ΕΥΡΩ για αριθµό Σταθµών του δικτύου 
µέχρι και δέκα (10), το οποίο αποτελεί και το ελάχιστο 
καταβλητέο τέλος χρήσης για Σταθµούς VSAT του δικτύου. Για 
κάθε επιπλέον Σταθµό VSAT θα καταβάλλεται τέλος χρήσης ίσο 
µε 25 ΕΥΡΩ. Για Σταθµούς του ίδιου δικτύου των οποίων η 
ανοδική ζεύξη λειτουργεί σε ζώνη συχνοτήτων διαφορετική της 
προαναφερθείσας, θα καταβάλλεται ετήσιο τέλος χρήσης που θα 
προκύπτει από τον τύπο της ανωτέρω παραγράφου (α). 

 
γ. Μεταφερόµενος Επίγειος ∆ορυφορικός Σταθµός υποδοµής (SNG). 

 
Για κάθε µεταφερόµενο Επίγειο ∆ορυφορικό Σταθµό υποδοµής 
(SNG) θα καταβάλλεται ως τέλος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων το 
ποσό των 3.500 ΕΥΡΩ ετησίως ανεξαρτήτως του χρόνου της 
πραγµατικής λειτουργίας του Σταθµού, πολλαπλασιαζόµενο µε  
το συντελεστή κορεσµού Σ2 . 
 

 
2. Τέλη Εκχώρησης των Ραδιοσυχνοτήτων 
 

α. Για κάθε αιτούµενη νέα Εκχώρηση ή Τροποποίηση υπάρχουσας, θα 
καταβάλλεται µε την αίτηση Εκχώρησης ή Τροποποίησης τέλος 
Εκχώρησης ίσο µε 440 ΕΥΡΩ, για κάθε Σταθµό, που αναλογεί στο 
κόστος εξέτασης-µελέτης της εκχώρησης.  
 
β. Για κάθε αιτούµενη νέα Εκχώρηση ή Τροποποίηση υπάρχουσας, για 
Σταθµούς δικτύου τοπολογίας VSAT των οποίων η ανοδική ζεύξη 
λειτουργεί σε ζώνη συχνοτήτων 14.25-14.50 GHz, θα καταβάλλεται µε 
την αίτηση Εκχώρησης ή Τροποποίησης τέλος εκχώρησης ίσο µε 115 
ΕΥΡΩ, για κάθε Σταθµό, που αναλογεί στο κόστος εξέτασης-µελέτης 
της εκχώρησης.  
 
γ. ∆εν καταβάλλεται τέλος Εκχώρησης για Σταθµούς δικτύου 
τοπολογίας VSAT των οποίων η ανοδική ζεύξη λειτουργεί σε ζώνη 
συχνοτήτων 14.00-14.25 GHz. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

Τέλη Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων και  
Τέλη Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων για Σταθµούς της Κινητής Υπηρεσίας  

Μέσω ∆ορυφόρου  
 

1. Τέλη χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων. 
 

Τα τέλη χρήσης για Σταθµούς Κινητής Υπηρεσίας µέσω ∆ορυφόρου 
που λειτουργούν σε µόνιµη βάση υπολογίζονται για κάθε 
διαφορετικό ραδιοδίαυλο εκποµπής των Επίγειων Σταθµών του 
δικτύου µε βάση τον ακόλουθο τύπο:  

 
ΚΡΑ×Σ= 1TP  

    όπου: 
ΤΡ Το τέλος σε ΕΥΡΩ που αφορά στα ετήσια τέλη χρήσης  
ΚΡΑ  Το βασικό τέλος χρήσης  
Σ1 Ο συντελεστής εύρους ζώνης 

 
Το βασικό τέλος χρήσης αναφοράς ΚΡΑ ισούται µε 150 ΕΥΡΩ. 

 
(1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ1  

 
Ο συντελεστής εύρους ζώνης Σ1 ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο 
εύρος ζώνης κάθε διαφορετικού ραδιοδίαυλου εκποµπής των επίγειων 
σταθµών του δικτύου ορίζεται ως ακολούθως: 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Σ 
ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ 

ΡΑ∆ΙΟ∆ΙΑΥΛΟΥ ΕΡ (KHz) 
ΤΙΜΗ 

ΕΡ≤25 1 

25<ΕΡ≤100 3,5 

100<ΕΡ≤2000 15 

 

Σ1 

2000<ΕΡ 50 
 
 
 
 
 
 

2. Τέλη Εκχώρησης των Ραδιοσυχνοτήτων  
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Για κάθε αιτούµενη νέα Εκχώρηση ή Τροποποίηση υπάρχουσας, θα 
καταβάλλεται µε την αίτηση Εκχώρησης ή Τροποποίησης τέλος 
εκχώρησης ίσο µε 440 ΕΥΡΩ, για κάθε  Σταθερό Σταθµό..  

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 
Τέλη λειτουργίας για Σταθµούς της Κινητής Υπηρεσίας 
συµπεριλαµβανοµένων των Ειδικών Ραδιοδικτύων 

 
 

(Α).  Τα τέλη για κάθε Σταθµό Βάσης ή/ και Αναµεταδότη δικτύου 
Κατηγορίας Α υπολογίζονται από τον ακόλουθο τύπο: 

  
                                 ΚΡΑ×Σ×Σ×Σ×Σ×Σ=ΤΣΒ 54321  

όπου: 
 

ΤΣΒ 
Ποσό σε ΕΥΡΩ που αφορά στα ετήσια τέλη λειτουργίας κάθε 
Σταθµού Βάσης ή/ και των Αναµεταδότη που αναφέρεται στην 
άδεια του ειδικού ραδιοδικτύου. 

ΚΡΑ  Το βασικό τέλος σε ΕΥΡΩ για ετήσια λειτουργία 
Σ1 Ο συντελεστής σπανιότητας (γεωγραφικής και φασµατικής) 
Σ2 Ο συντελεστής κατηγορίας δικτύου. 
Σ3 Ο συντελεστής αποκλειστικής χρήσης  
Σ4 Ο συντελεστής κατηγορίας χρηστών 
Σ5 Ο συντελεστής εύρους ζώνης 
  

 
Το βασικό τέλος χρήσης φάσµατος ΚΡΑ ισούται µε 280 ΕΥΡΩ. 

 
(1)    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ1  
 
Ο συντελεστής σπανιότητας (γεωγραφικής και φασµατικής) Σ1 ορίζεται 
ως ακολούθως: 

  
 
 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
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VHF 1,85 
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ UHF  1 

VHF 1,5 Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
UHF    0,9 
VHF 1,35 

 
 

Σ1 
ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΕΛΛΑ∆Α UHF 0,85 

 
 

(2)    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ2  
 
Ο συντελεστής κατηγορίας δικτύου Σ2 ορίζεται ως ακολούθως: 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΤΙΜΗ

Κατηγορίας Α µε 
ένα ΣΒ ή αναµεταδότη 1  

Σ2 Κατηγορίας Α µε 
περισσότερους από 1 
ΣΒ ή/ και αναµεταδότη 1,2 

 
 
    (3)  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ3 
 

Ο συντελεστής αποκλειστικής χρήσης Σ3 ορίζεται ως ακολούθως: 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ 
ΜΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 4 1 
Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
3 1 

 

Σ3 
ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 

2,5 1 

 
 
 
 
(4)  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ4 

 
Ο συντελεστής Σ4 κατηγορίας χρηστών ορίζεται ως ακολούθως: 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΙΜΗ 
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∆ίκτυα που προορίζονται 
αποκλειστικά και µόνο για 

υπηρεσίες Άµεσης Ανάγκης και 
∆ιάσωσης, ∆ασοπροστασίας. 

0,20 

∆ίκτυα Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Κρατικών 

υπηρεσιών, που δεν σχετίζονται µε 
οικονοµική δραστηριότητα. 

0,70 

 
 
 

Σ4 

Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες 
∆ικτύων. 

1,00 

 
(5)  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ5 

 
Ο συντελεστής εύρους ζώνης Σ5  ισούται µε : 

 

12.5
ΕΡ Σ5 =  

όπου (ΕΡ) είναι το συνολικό εύρος ζώνης όλων των Ραδιοδιαύλων του 
Σταθµού Βάσης ή του Αναµεταδότη, σε KHz. 

 
 
(Β).  Για όλα τα δίκτυα Κατηγορίας Β καθώς και για τα δίκτυα Κατηγορίας Α 

που δεν έχουν Σταθµό Βάσης ή Αναµεταδότη, τα ετήσια τέλη 
ανέρχονται σε 90 ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε ένα Ραδιοδίαυλο 
εκποµπής ή λήψης. Για ραδιοδίκτυα µε επιπλέον Ραδιοδίαυλους, το 
πρόσθετο τέλος (ΠΤ) υπολογίζεται σύµφωνα µε τη σχέση: 

 

220
12.5
ΕΡ ΠΤ ×=      σε ΕΥΡΩ 

 
όπου (ΕΡ) είναι το συνολικό εύρος ζώνης (σε KHz) όλων των επιπλέον 
Ραδιοδιαύλων του ραδιοδικτύου. 

 
 
(Γ).  Τα ετήσια τέλη για κάθε ραδιοδίαυλο εύρους 2 × 12.5 KHz 

αποκλειστικής χρήσης σε εθνικό επίπεδο ισούται µε 8600 ΕΥΡΩ. 
 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
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Τέλη για σταθµούς ραδιοεπικοινωνίας που δεν λειτουργούν σε µόνιµη 

βάση 
 

(α). Για τις περιπτώσεις πειραµατικών σταθµών και σταθµών που 
λειτουργούν σε Προσωρινή Βάση, για Σταθερή και Κινητή υπηρεσία 
συµπεριλαµβανοµένων των Ειδικών Ραδιοδικτύων, το τέλος 
ραδιοσυχνοτήτων ορίζεται στα 300 ΕΥΡΩ ανά συχνότητα και ανά Θέση 
και καταβάλλεται άµεσα µετά από ειδοποίηση πληρωµής της ΕΕΤΤ.. 

 
(β). Για Επίγειους ∆ορυφορικούς Σταθµούς που λειτουργούν σε Προσωρινή 

Βάση, θα καταβάλλεται τέλος  ραδιοσυχνοτήτων ίσο µε 1.000 ΕΥΡΩ, 
ανά Θέση και καταβάλλεται άµεσα µετά από ειδοποίηση πληρωµής της 
ΕΕΤΤ. 

 
(γ) Για Σταθµούς που λειτουργούν υπό καθεστώς Προσωρινής Ειδικής 

Άδειας, τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπολογίζονται σύµφωνα µε 
τα Παραρτήµατα Α, Β, Γ, ∆ του παρόντος κανονισµού, κατά περίπτωση 
και αναλογικά για τη περίοδο ισχύος της άδειας και δεν καταβάλλεται 
τέλος Εκχώρησης. 

 
 
Ο παρών Κανονισµός να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2003 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΜΜ. Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 
 


