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1. Εισαγωγή 

Η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-

2-2003 “Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης 

Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003), όπως ισχύει και αναφορικά με την προσαρμογή του 

Κανονισμού αυτού σχετικά με τα τέλη Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος σε 

Προσωρινή Βάση, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 08-11-2022 μέχρι 08-12-2022 και 

βασίστηκε στα σχετικά κείμενα που δημοσίευσε η ΕΕΤΤ. 

Στη δημόσια διαβούλευση κατέθεσαν τις απόψεις τους δύο (2) 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 οι προτάσεις της ΕΕΤΤ όπως διατυπώθηκαν στη Δημόσια 

Διαβούλευση και επιγραμματικά 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. 

2. Προτάσεις της ΕΕΤΤ 

Προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις του “Κανονισμού Καθορισμού των Τελών Χρήσης του 

Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003), όπως ισχύει: 

Τα εδάφια (α) και (β) του Παραρτήματος Ε τροποποιούνται ως εξής: 

(α) Για τις περιπτώσεις πειραµατικών σταθµών και σταθµών που λειτουργούν σε Προσωρινή 

Βάση, για Σταθερή και Κινητή υπηρεσία συµπεριλαµβανοµένων των Ειδικών Ραδιοδικτύων, το 

τέλος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων καταβάλλεται άµεσα µετά από ειδοποίηση πληρωµής της ΕΕΤΤ 

και ορίζεται ανά συχνότητα και ανά Θέση στα: 

• 60 Ευρώ για τις πρώτες δύο (2) ημέρες και εν συνεχεία 10 Ευρώ ανά ημέρα με μέγιστη 

χρέωση 300 Ευρώ για έως δύο (2) μήνες. 

(β) Για Επίγειους Δορυφορικούς Σταθµούς που λειτουργούν σε Προσωρινή Βάση, το τέλος 

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων καταβάλλεται άµεσα µετά από ειδοποίηση πληρωµής της ΕΕΤΤ και 

ορίζεται ανά Θέση στα: 

• 115 Ευρώ για τις πρώτες δύο (2) ημέρες και εν συνεχεία 20 Ευρώ ανά ημέρα με μέγιστη 

χρέωση 1000 Ευρώ για έως δύο (2) μήνες. 
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Στις ανωτέρω προτάσεις ζητήθηκε η γνώμη των συμμετεχόντων αναφορικά με τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις, η διατύπωση και αιτιολόγηση τυχόν διαφωνιών και η πρόταση εναλλακτικών. 

3. Θέσεις/Σχόλια Συμμετεχόντων – Θέση ΕΕΤΤ 

Στις απαντήσεις των συμμετεχόντων δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις για την προτεινόμενη από την 

ΕΕΤΤ ρύθμιση. Επιπλέον, διατυπώθηκε και το παρακάτω σχόλιο: 

 

Θέση/Σχόλιο: Προτείνεται να διατυπωθεί ρητά ότι η προτεινόμενη από την ΕΕΤΤ ρύθμιση για τη 

χρέωση των Δικαιωμάτων σε Προσωρινή Βάση ισχύει εκ νέου και στην περίπτωση παράτασης 

των Δικαιωμάτων για έως δύο (2) μήνες, δεδομένου ότι η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στον 

Κανονισμό Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς 

Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ κρίνει εύλογο το σχόλιο και θα προσθέσει την ανάλογη διατύπωση στην 

επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των 

Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων αναφορικά με τα τέλη Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 

Ραδιοφάσματος σε Προσωρινή Βάση. 


