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ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε δηµόσια διαβούλευση επί σχεδίου νέου κανονισµού λειτουργίας
πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου.
1. Σας ενηµερώνουµε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΥΜ∆ και στην ιστοσελίδα του ∆ικτυακού
Τόπου ∆ιαβουλεύσεων OpenGov.gr

Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση, αναρτάται σχέδιο

Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο «Κανονισµός λειτουργίας πειραµατικών σταθµών
ασυρµάτου».
2. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών &
∆ικτύων σας προσκαλεί σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί του προσχεδίου αυτού.
Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις µπορούν να υποβληθούν µέχρι την 25
Οκτωβρίου 2010.
3. Το νέο σχέδιο κανονισµού εµπεριέχει βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις όπως ο τρόπος
εξέτασης των αιτηµάτων από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΥΜ∆ για την διαπίστωση
ύπαρξης εναρµονισµένων διαθέσιµων ραδιοσυχνοτήτων και επιπλέον µέσω ειδικής
επιστηµονικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Επιπλέον λαµβάνονται υπόψη οι ρυθµίσεις
του

νόµου

3852/2010

«Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87) σε θέµατα
αρµοδιότητας περιφερειακών υπηρεσιών και εκδόσεως αδειών και γίνονται
απαραίτητες βελτιώσεις και προσαρµογές µε στόχο να αποτελέσει ο κανονισµός
αυτός, πλαίσιο ανάπτυξης της καινοτοµίας και της δυνατότητας ιδιωτών ή φορέων
του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα να ωφεληθούν αλλά και να συνεισφέρουν στην
πρόοδο της ραδιοηλεκτρικής επιστήµης και την εξέλιξη της τεχνικής στον τοµέα των
ραδιοεπικοινωνιών.
4. Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στη διαµόρφωση
του υπόψη ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, επ’ ωφελεία της ανάπτυξης και βελτίωσης του
πειραµατισµού σε θέµατα ραδιοεπικοινωνιών στη χώρα µας, οι απόψεις, ιδέες και
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παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά την διαβούλευση θα συνεκτιµηθούν στην
τελική διαµόρφωση.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Χατζηµπαµπάκου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΦΟΡΕΙΣ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ ΓΕΕΘΑ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας / Μεσογείων 14 -18 , 11510 Αθήνα
4. ΥΠΑ / ∆ιευθύνσεις: ∆5 και ∆6
5. ΕΕΤΤ / Κηφισίας 60 , 15125 Μαρούσι
6. ΕΕΑΕ / Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή Τ.Θ 60092, Τ.Κ. 15310
7. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ / ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
8. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής ΥΥΜ∆ (για την ανάρτηση στον ιστοχώρο του
Υπουργείου σε συνεννόηση µε την ∆∆ΕΦΡ)
9. Οµάδα opengov.gr για ανάρτηση στον ∆ικτυακό Τόπο ∆ιαβουλεύσεων OpenGov.gr Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού ΥΜ∆
2. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού ΥΜ∆
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνιών
4. Γενικό ∆ιευθυντή Επικοινωνιών
5. ∆ιεύθυνση ΤΤΥ
6. ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης
7. ∆ιευθυντή ∆∆ΕΦΡ
8. Τµήµατα Β’ και Γ’ / ∆∆ΕΦΡ
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ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Θέµα: Κανονισµός λειτουργίας πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου.

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση ρυθµίζει τα θέµατα εκχώρησης ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων, αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των πειραµατικών
σταθµών ασυρµάτου µε σκοπό τις δοκιµές για την πρόοδο της ραδιοηλεκτρικής επιστήµης
και την εξέλιξη της τεχνικής στον τοµέα των ραδιοεπικοινωνιών. Με την παρούσα απόφαση
δεν ρυθµίζονται θέµατα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευών κεραιών που
συνδέονται µε πειραµατικούς σταθµούς και αποτελούν µέρος αυτών.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια, η οποία
τους αποδίδεται παρακάτω :
1. Ραδιοηλεκτρικά κύµατα ή Ερτζιανά κύµατα : Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα των οποίων η συχνότητα είναι,
κατόπιν συµφωνίας, κατώτερη των 3.000 GHz, διαδιδόµενα στο χώρο, χωρίς τεχνητό οδηγό.
2. Σταθµός : Ένας ή περισσότεροι ποµποί ή δέκτες ή συνδυασµός ποµπών και δεκτών µετά των πρόσθετων
συσκευών που είναι αναγκαίοι σε ορισµένη τοποθεσία για τη διεξαγωγή µιας υπηρεσίας
ραδιοεπικοινωνιών ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας.
3. Πειραµατικός σταθµός ή πειραµατικό δίκτυο σταθµών : Μεµονωµένος σταθµός ή δίκτυο σταθµών
ασυρµάτου που χρησιµοποιεί τα ραδιοηλεκτρικά κύµατα για πειράµατα, δοκιµές ή πιλοτική λειτουργία µε
σκοπό την πρόοδο της επιστήµης και της τεχνικής των ραδιοεπικοινωνιών.
4. Εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων: Εξουσιοδότηση, που δίνεται από τον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τη χρησιµοποίηση από πειραµατικό σταθµό ραδιοεπικοινωνίας
µιας ραδιοσυχνότητας ή µιας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις.
5. Άδεια πειραµατικού σταθµού ασυρµάτου : Η διοικητική πράξη της αρµόδιας υπηρεσίας που επιτρέπει για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα την εγκατάσταση και λειτουργία του πειραµατικού σταθµού ή δικτύου
σταθµών.
6. Ορθή τεχνική πρακτική: Η πρακτική που εφαρµόζεται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήµης για να διασφαλιστεί ότι οι πειραµατικοί σταθµοί ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης.
7. Κάτοχος άδειας πειραµατικού σταθµού : Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου
εκδίδεται η άδεια του πειραµατικού σταθµού και έχει την ευθύνη της εγκατάστασης και λειτουργίας του.
8. Τεχνικός υπεύθυνος : Ο τεχνικός που διαθέτει τα κατά νόµο δικαιώµατα και ορίζεται από τον κάτοχο
άδειας πειραµατικού σταθµού ως υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την τεχνική
εποπτεία λειτουργίας του πειραµατικού σταθµού σύµφωνα µε την ορθή τεχνική πρακτική. Ο τεχνικός
υπεύθυνος µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον κάτοχο άδειας του πειραµατικού σταθµού.
9. Παρεµβολή : Το αποτέλεσµα ανεπιθύµητης ενέργειας, που οφείλεται σε µία ή συνδυασµό περισσοτέρων
εκποµπών ή επαγωγών κατά τη λήψη σε ένα σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας και εκδηλώνεται µε κάθε είδους
υποβάθµισης της απόδοσης, λανθασµένης ερµηνείας ή απώλειας πληροφορίας η οποία θα µπορούσε
να αποφευχθεί εάν η ανεπιθύµητη ενέργεια ήταν απούσα.
10. Επιβλαβείς ή επιζήµιες παρεµβολές : οι παρεµβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσίας
ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή όσες, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υποβαθµίζουν
σοβαρά, εµποδίζουν ή επανειληµµένα διακόπτουν µία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργεί
σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισµούς.
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11. Αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία (ΑΠΥ) : Η οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης ή υπηρεσία της Περιφέρειας που ασκεί τις αρµοδιότητες του τοµέα Ε’ «Μεταφορών –
Επικοινωνιών», του Άρθρου 186 «Αρµοδιότητες Περιφερειών» του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).
12. Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων : Η ∆ιεύθυνση του Υπουργείου
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων η οποία έχει ορισθεί ως αρµόδια για τα θέµατα των πειραµατικών
σταθµών.

Άρθρο 3
Γενικές διατάξεις
1.

Η εγκατάσταση και η λειτουργία πειραµατικού σταθµού ασυρµάτου ή πειραµατικού
ραδιοδικτύου επιτρέπεται µόνο κατόπιν αδείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας. Η υπόψη άδεια δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από την νοµοθεσία σχετικά µε τις κατασκευές κεραιών.

2.

∆ικαίωµα αίτησης για άδεια πειραµατικού σταθµού ή πειραµατικού ραδιοδικτύου έχει
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την πραγµατοποίηση µελετών,
ερευνών και πειραµάτων αποσκοπώντας στην προαγωγή της επιστήµης ή στη
δηµιουργία καινοτοµίας και εφαρµογών στον τοµέα των ραδιοεπικοινωνιών,
συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕΤΤ, της ΕΕΑΕ και του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών
και ∆ικτύων.

3.

Η άδεια πειραµατικού σταθµού ασυρµάτου ή πειραµατικού ραδιοδικτύου (εφεξής
«άδεια») χορηγείται για περιορισµένο και απολύτως προσδιορισµένο χρονικό διάστηµα
από την Αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία (ΑΠΥ) και ύστερα από απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε την οποία εκχωρούνται οι σχετικές
ραδιοσυχνότητες.

4.

Απαγορεύεται η εκµετάλλευση πειραµατικών σταθµών µε σκοπό τον καθ’ οιονδήποτε
τρόπο προσπορισµό οικονοµικού οφέλους.

5.

Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων συνιστάται διαρκής
Επιτροπή Αξιολόγησης, µε έργο την αξιολόγηση των αιτηµάτων σύµφωνα µε την
παρούσα απόφαση και την διατύπωση εισήγησης προς το Υπουργείο Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τρία µέλη
οριζόµενα από τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, εκ των οποίων ένα
µέλος ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρο καθηγητή) µε εξειδίκευση στον τοµέα
φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, ένα εκπρόσωπο της ΕΕΤΤ και ένα υπάλληλο των κλάδων
ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.

6.

Κανένα µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν δύναται κατά τη διάρκεια της θητείας
του στην Επιτροπή να υποβάλλει αίτηµα άδειας πειραµατικού σταθµού.
Άρθρο 4
Κατηγορίες αδειών

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας πειραµατικών σταθµών ή πειραµατικού δικτύου
σταθµών ασυρµάτου, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
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1. Άδειες Α' κατηγορίας, χορηγούµενες για σταθµούς, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν
για εκτέλεση επιστηµονικών εργασιών και ερευνών και εν γένει πρωτότυπων δοκιµών για
την ανάπτυξη της επιστήµης και τη βελτίωση των µεθόδων της ραδιοηλεκτρικής τεχνικής.
2. Άδειες Β' κατηγορίας, χορηγούµενες για σταθµούς, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν
για σκοπούς δοκιµαστικής ή πιλοτικής λειτουργίας σε γνωστές εφαρµογές των
ραδιοεπικοινωνιών οι οποίες βρίσκονται σε πειραµατικό στάδιο µε πεδίο ερευνών την
συνύπαρξη µε άλλες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, τη διάδοση των ραδιοκυµάτων και
την µελέτη των αποτελεσµάτων ή επιπτώσεων της λειτουργίας του πειραµατικού
σταθµού ή ραδιοδικτύου κλπ.
Άρθρο 5
Αίτηση για χορήγηση άδειας πειραµατικού σταθµού
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας πειραµατικού σταθµού
υποβάλλουν στην ΑΠΥ στην περιοχή ευθύνης της οποίας ευρίσκεται η έδρα του
αιτούντος:
1.1. Αίτηση στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται η αιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της
άδειας. Σε περιπτώσεις τµηµατικής λειτουργίας, δηλώνονται οι επιθυµητές
ηµεροµηνίες έναρξης και παύσης λειτουργίας των σταθµών.
1.2. Αναλυτική περιγραφή του έργου.
1.3. Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας – σκοπιµότητας λειτουργίας του σταθµού και την
ανάγκη χρήσης των συγκεκριµένων ραδιοσυχνοτήτων που αιτείται. Πρέπει επίσης,
εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να περιλαµβάνεται πρόταση εναλλακτικών συχνοτήτων
ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την περίπτωση ενδεχόµενης αδυναµίας εκχώρησης
ραδιοσυχνότητας στην αρχικά προτεινόµενη ζώνη.
1.4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά εκποµπής
και λήψης των ραδιοηλεκτρικών συσκευών, την ακριβή θέση του σταθµού ή τη
γεωγραφική περιοχή µέσα στην οποία ο σταθµός δύναται να κινηθεί σε περιπτώσεις
κινητών σταθµών κ.λ.π. σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 10.
1.5. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος µε την οποία δηλώνει ότι ο εξοπλισµός και οι
εγκαταστάσεις πρόκειται να είναι σύµφωνες µε το Π.∆. 44/2002 (ΦΕΚ Α’ 44) σχετικά
µε τον ραδιοεξοπλισµό και τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, την ΚΥΑ
53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β’ 1105) «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία
Κεραιών Εγκατεστηµένων στην Ξηρά» καθώς και την ΚΥΑ 50268/5137/2007 (ΦΕΚ Β’
1853) περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας καθώς και µε τις λοιπές κατά
περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
1.6. Τα στοιχεία του τεχνικού υπεύθυνου συνοδευόµενα από έγγραφη αποδοχή του ότι
αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
1.7. Το εκάστοτε προβλεπόµενο παράβολο.
2. Η αίτηση µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά-έντυπα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο
σε δύο αντίτυπα καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή (σε οπτικό δίσκο).
3. Η ΑΠΥ, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, ελέγχει το αίτηµα και σε περίπτωση
πληρότητας των δικαιολογητικών, αποστέλλει το ένα αντίτυπο του αιτήµατος
συµπεριλαµβανοµένου και του οπτικού δίσκου, στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων για την διαδικασία έγκρισης και
εκχώρησης ραδιοσυχνοτήτων.
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4. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µεριµνά για
τον ανάρτηση στον ιστοχώρο του ΥΥΜ∆ διευκρινίσεων, ηλεκτρονικών βοηθητικών
εκδόσεων, πληροφοριών και υποδειγµάτων αιτήσεων προς διευκόλυνση των
ενδιαφεροµένων για υποβολή αιτήµατος εγκατάστασης και λειτουργίας πειραµατικών
σταθµών.
Άρθρο 6
Εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων
1. Η εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε εφαρµογή της παρούσας
απόφασης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.
2. Για την εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων εξετάζονται ιδίως τα εξής:
2.1. Οι προβλέψεις του Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και
οι εγγραφές του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων που τηρείται στην Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
2.2. Η διαθεσιµότητα του αιτούµενου ραδιοφάσµατος σε συνδυασµό µε τις ισχύουσες
διατάξεις οι οποίες µπορεί να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την χρήση ή να
θέτουν ειδικούς όρους για την χρήση του ραδιοφάσµατος από διάφορες υπηρεσίες
ραδιοεπεικοινωνιών.
2.3. Η αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος των ραδιοσυχνοτήτων, χωρίς προβλέψιµες
επιζήµιες παρεµβολές.
2.4. Τα εφαρµόσιµα, κατά περίπτωση, όρια εκποµπών και ατρωσίας, όπως
καθορίζονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
2.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ραδιοεξοπλισµού, τον οποίο προτίθεται να
χρησιµοποιήσει ο αιτών.
2.6. Η τεκµηρίωση εκ µέρους του αιτούντος της ανάγκης χρήσης του αιτούµενου
ραδιοφάσµατος. Οι αιτούντες µεριµνούν ώστε το ραδιοφάσµα να περιορίζεται στο
απολύτως απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών τους.
2.7. Το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον στους ραδιοσταθµότοπους εκποµπών και
λήψεων.

3. Ο φάκελλος του αιτήµατος για αδειοδότηση πειραµατικού σταθµού που αποστέλλεται
από την ΑΠΥ, µετά την αρχική επεξεργασία από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η
Επιτροπή Αξιολόγησης λαµβάνοντας υπόψη επιστηµονικά κριτήρια, την πληρότητα της
επιστηµονικής ανάπτυξης των θεµάτων, την πρακτική εφαρµογή, την αναγκαιότητα της
διεξαγωγής των συγκεκριµένων πειραµατισµών, την πληρότητα και αρτιότητα της
τεχνικής τεκµηρίωσης καθώς και την συνεισφορά σε καινοτοµία, αξιολογεί ολικά το
αίτηµα και διατυπώνει αιτιολογηµένα την εισήγηση της προς την αρµόδια υπηρεσία
προτείνοντας και το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα λειτουργίας των πειραµατικών
σταθµών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης στα πλαίσια του έργου της µπορεί να ζητάει
διευκρινήσεις, συµπληρωµατικές πληροφορίες και έγγραφα από τους ενδιαφερόµενους
καθώς και από άλλες υπηρεσίες, επιστηµονικούς φορείς, επαγγελµατικές ενώσεις κ.λ.π.
4. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων ελέγχει τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου πειραµατικού σταθµού προκειµένου να
διαπιστώσει, µεταξύ των άλλων, εάν προκύπτει ανάγκη διεθνούς συντονισµού,
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σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών της ∆ιεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών (ITU). Εάν συντρέχουν λόγοι διεθνούς συντονισµού οι προς εκχώρηση
ραδιοσυχνότητες ανακοινώνονται στη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Η πράξη
εκχώρησης συχνότητας εκδίδεται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διεθνούς συντονισµού.
5. Η εκχώρηση ραδιοσυχνότητας ή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων, πραγµατοποιείται σε βάση
µη παρεµβολής.
Άρθρο 7
Έκδοση-τροποποίηση-ανανέωση άδειας
1. Στην άδεια λειτουργίας αναγράφονται ο σκοπός των πειραµάτων, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του σταθµού, ο υπεύθυνος του σταθµού, οι ειδικοί όροι λειτουργίας
αυτού αναλόγως του σκοπού των πειραµάτων και της κατηγορίας του σταθµού.
2. Οι άδειες πειραµατικών σταθµών Α' ή Β' κατηγορίας χορηγούνται για το µικρότερο
δυνατό διάστηµα για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού µε µέγιστη χρονική
διάρκεια τους έξι (6) µήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ανωτέρω άδειες µπορούν να
ανανεωθούν µόνο για µία φορά σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, µετά από ειδική
αίτηση και τεκµηρίωση της αναγκαιότητας ανανέωσης. Η παράταση ισχύος
πραγµατοποιείται κατόπιν ανανέωσης της αδείας από την ΑΠΥ χωρίς να ζητηθεί εκ νέου
η γνώµη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων.
3. Για την έκδοση ή ανανέωση ή τροποποίηση της αδείας πειραµατικών σταθµών
καταβάλλονται υπέρ του ∆ηµοσίου τα εκάστοτε προβλεπόµενα παράβολα-τέλη.
4. Σε κάθε πειραµατικό σταθµό µπορεί να εκχωρείται κατά περίπτωση ιδιαίτερο διακριτικό
κλήσεως, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό να εκπέµπει ο σταθµός διακριτικό κλήσεως. Το
διακριτικό κλήσεως αποτελείται από ένα πρόθεµα από τα εκχωρηµένα στην Ελλάδα
ακολουθούµενο από ένα έως τρείς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου. Η εκχώρηση
του διακριτικού κλήσεως συµπεριλαµβάνεται στην απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων µε την οποία εκχωρούνται οι ραδιοσυχνότητες.
Άρθρο 8
Κατασκευές Κεραιών.
Οι κατασκευές κεραιών των πειραµατικών σταθµών εµπίπτουν στις διατάξεις του
ν.2801/2000 όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις - Κυρώσεις
1. Ο κάτοχος της άδειας, ο τεχνικός υπεύθυνος και οι χειριστές των πειραµατικών
σταθµών, οφείλουν να τηρούν επακριβώς τους όρους και περιορισµούς που
αναγράφονται στην άδεια, τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των ∆ιεθνών Συµβάσεων,
τους Εθνικούς και ∆ιεθνής Κανονισµούς ραδιοεπικοινωνιών, ως και τις διατάξεις του
παρόντος.
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2. Σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας του σταθµού, πριν από την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης της αδείας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται άµεσα
να ενηµερώνει εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία.
3. Ο κάτοχος της άδειας και ο τεχνικός υπεύθυνος οφείλουν να επιβεβαιώνουν, µε την
υποβολή σχετικών αναφορών, τη συνέχιση της λειτουργίας των σταθµών τους και της
χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί σε τακτά διαστήµατα τα
οποία µπορεί να καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας.
4. Σους παραβάτες, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης, µπορεί να επιβάλλεται
µερική ή ολική αφαίρεση της αντίστοιχης αδείας. Οι άδειες πειραµατικών σταθµών
ανακαλούνται (οριστικά) ή αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία τους, αναλόγως της
βαρύτητας της παραβάσεως, µε αιτιολογηµένη απόφαση της ΑΠΥ και ύστερα από
ακρόαση του κατόχου της άδειας ή/και του τεχνικού υπευθύνου, στις παρακάτω
περιπτώσεις:
4.1. Εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι έκδοσης της άδειας του σταθµού.
4.2. Όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ή οι διατάξεις του
∆ιεθνούς Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών.
4.3. Όταν ο σταθµός είναι υπαίτιος επιζήµιας παρεµβολής.
4.4. Εάν διαπιστωθεί ότι ο ∆ικαιούχος Φορέας δεν χρησιµοποιεί τις ραδιοσυχνότητες που
του έχουν εκχωρηθεί σύµφωνα µε την άδεια και τις διατάξεις της παρούσας.
5. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις
ποινές όπως στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 652/1977, της παρ. κ του άρθρου 12,
της παρ.12 του άρθρου 24, και των άρθρων 31, 62 και 63 του Νόµου 3431/06, του
άρθρου 11 κ.λ.π. και οι κάτοχοι τους αντιµετωπίζονται ποινικά και διοικητικά σύµφωνα µε
τις διατάξεις αυτές. στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 (όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 του ν.652/1977) και στο άρθρο 11 του ν.δ.1244/1972 ποινές , καθώς και τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ.6 του ν.2801/2001, πρόστιµα.
Άρθρο 10
Πίνακες µε τεχνικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν αίτηµα έκδοσης άδειας πειραµατικού
σταθµού ή δικτύου σταθµών
1. Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητο να υποβληθούν µε την αίτηση
για άδεια πειραµατικού σταθµού, αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα Τεχνικών
Χαρακτηριστικών.
2. Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της αιτήσεως εξετάζονται από την Κεντρική
Υπηρεσία του ΥΥΜ∆ και κατά περίπτωση δύναται να απαιτηθεί η συµπληρωµατική
υποβολή ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών.
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών
ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: [*1]
ΕΙ∆ΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: [*2]
Αριθµός Σταθµών:
Αριθµός Κινητών/Φορητών
Σταθµών:
Θέση
Τοποθεσία
(Για κάθε
Οδός και αριθµός
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σταθερό σταθµό)

∆ήµος / Κοινότητα
Νοµός
Γεωγραφ.
Συντεταγµένες
(ΕΓΣΑ87)

ΜΗΚΟΣ:

ΠΛΑΤΟΣ:

Υψόµετρο (m)
Ραδιοκάλυψη (ακτίνα/εµβαδόν) [*3]
∆ιακριτικά
Συσκευών
Συχνότητες

Οίκος Κατασκευής
Τύπος Συσκευής
Εκποµπής (MHz)
Λήψης (MHz)

Εύρος Ζώνης (KHz)
Ισχύς Εξόδου Ποµπού (W)
Χαρακτηρ/κά Είδος ∆ιαµόρφωσης
Εκποµπής
Είδος Πολυπλεξίας
Κεραία

Οίκος κατασκευής
Τύπος
Πόλωση
Απολαβή (dΒ)
Αζιµούθιο
Ύψος από το έδαφος
(m)

Ιστός
(Για κάθε
σταθερό σταθµό)

Τύπος
Ύψος (m)

*1 = Με βάση τους ορισµούς της παρ.2 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ όπως ισχύει (ΚΥΑ
17225/655/03.04.2006, Β’ 399)
*2 = Με βάση τους ορισµούς της παρ.3 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ όπως ισχύει (ΚΥΑ *3 =
17225/655/03.04.2006, Β’ 399)
*3 = Απαιτείται αναλόγως µε την υπηρεσία (π.χ. κινητή υπηρεσία, ευρυεκποµπή)
Άρθρο 11
Μεταβατικές ∆ιατάξεις – Ισχύος

1. Οι υπάρχουσες άδειες πειραµατικών σταθµών που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάµηνο. Μετά την
παρέλευση του εξαµήνου παύει η ισχύς τους.
2. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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