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Εισαγωγή 

Το παρόν περιέχει τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την 

τροποποίηση του Κανονισμού Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος.   

Η Δημόσια Διαβούλευση έλαβε χώρα σε δύο φάσεις: από την 21η Οκτωβρίου 2021 μέχρι την 

21η Νοεμβρίου 2022. Στη Δημόσια Διαβούλευση συμμετείχαν οι: 

 Dynamic Spectrum Alliance 

 Dynamic Spectrum Alliance ελληνικά 

 INMARSAT 

 Policy Impact Partners 

 VODAFONE 

 WIND 

 OTE 

Στα τελικά συμπεράσματα λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις όλων των συμμετεχόντων στη 

Δημόσια Διαβούλευση ακόμη και αυτών που χαρακτήρισαν τις απαντήσεις τους ως 

εμπιστευτικές. 

Υποβληθέντα σχόλια και θέσεις της ΕΕΤΤ 

Τα κύρια σημεία των σχολίων των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση και οι 

αντίστοιχες θέσεις της ΕΕΤΤ παρουσιάζονται ακολούθως. Τα θέματα είναι ομαδοποιημένα 

ανάλογα με Παράρτημα του Κανονισμού Όρων Ραδιοφάσματος στο οποίο αναφέρονται. 

A.1 Συσκευές Μικρής Εμβέλειας 

 Υποστηρίζεται η εφαρμογή της Απόφασης 2021/1067 της ΕΕ.  

 Επιπρόσθετα υποστηρίζεται η χρήση χωρίς άδεια του τμήματος της ζώνης των 6 GHz 

(6425-7125 MHz) και να διατεθεί για χρήση από WAS/RLAN και ζητείται να 

υποστηριχθεί το «Καμία αλλαγή», για τη ζώνη 6425-7125 MHz, που θα συζητηθεί στη 

WRC-23. 

Απάντηση: Η Απόφαση 2021/1067 της ΕΕ εναρμονίζει τους όρους για τη 

διαθεσιμότητα και αποδοτική χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 5 945-6 425 MHz για 

συστήματα ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων 

ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN). Ζητήματα της ζώνης 6425-7125 MHz δεν αποτελούν 

αντικείμενο της υφιστάμενης Δημόσιας Διαβούλευσης.  

https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/Consultations/PCSpectrumTermsOfUse2022.AnsDSA.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/Consultations/PCSpectrumTermsOfUse2022.AnsDSAGreek.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/Consultations/PCSpectrumTermsOfUse2022.AnsIGL.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/Consultations/PCSpectrumTermsOfUse2022.AnsMulti-company.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/Consultations/PCSpectrumTermsOfUse2022.AnsOTE.pdf
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 Η ζώνη συχνοτήτων των 5945-6425 MHz χρησιμοποιείται και για δισημειακές ζεύξεις 

με πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών αν δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην 

Απόφαση 2021/1067 της ΕΕ. 

Απάντηση: Η χρήση της ζώνης 5945-6425 MHz για την υλοποίηση συστημάτων 

ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών 

(WAS/RLAN) θα πρέπει γίνεται σύμφωνα με την  Απόφαση 2021/1067 της ΕΕ. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. 

 

A.11 Κινητή Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Ραδιοδικτύων) 

 Προτείνεται η παρακολούθηση της χρήσης των ζωνών συχνοτήτων από τα 

συστήματα RMR σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Απόφαση 2021/1730 της ΕΕ και 

επικουρικά να γίνονται μελέτες συμβατότητας με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

Απάντηση: Η Εκτελεστική Απόφαση 2021/1730 της ΕΕ εναρμονίζει εναρμονίζει τους 

όρους για τη διαθεσιμότητα και αποδοτική χρήση τις ζώνες 874,4-880,0 MHz, 919,4-

925,0 MHz και 1 900-1 910 MHz για τις κινητές ραδιοεπικοινωνίες σιδηροδρόμων 

(RMR). 

Επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιο αίτημα για επέκταση της χρήσης του 

ραδιοφάσματος που έχει χορηγηθεί για RMR στην Ελλάδα. Εφόσον υπάρξει σχετικό 

αίτημα η ΕΕΤΤ θα εξετάσει το αίτημα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εκτελεστικής 

Απόφασης και ιδίως των διατάξεων στο άρθρο  3 παρ.3 και άρθρο 4 αυτής. 

 

Παράρτημα Β.26 

 Τρεις από τους συμμετέχοντες που πήραν θέση στη συγκεκριμένη ρύθμιση στα 

πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης συμφώνησαν με την συγκεκριμένη 

τροποποίηση. 

 

Επιπρόσθετα Σχόλια 

 Προτείνεται ενταχθούν οι ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων στον  Κανονισμό Όρων 

Χρήσης Ραδιοφάσματος: 

o Tx V-band (47.2-50.2 & 50.4-51.4 GHz Γη προς Διάστημα) 

o Rx Q-band (37.5-42.5 GHz Διάστημα προς Γη) 

Απάντηση: Δεν αποτελεί αντικείμενο της τρέχουσας Δημόσιας Διαβούλευσης και 
ενδεχομένως εξετασθεί σε επόμενη Δημόσια Διαβούλευση. 


