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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
της εταιρείας  FORTHnet Α.Ε. 

στη  
«∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε το Πληροφοριακό ∆ελτίο για τη χορήγηση 

∆ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη 
συχνοτήτων 3,5 GHz» 

 

*** 
 
Η εταιρία µας λαµβάνοντας υπόψη της το Πληροφοριακό ∆ελτίο που συντάχθηκε 
από την ΕΕΤΤ στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης µέσω δηµοπρασίας του 
δικαιώµατος χρήσης ζωνών συχνοτήτων στην φασµατική περιοχή 3410 – 3600 και 
λαµβάνοντας υπόψη τον σκοπό του, να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους 
να προβούν σε περαιτέρω διερεύνηση µε σκοπό να αποφασίσουν για τη συµµετοχή 
τους στη δηµοπρασία, εκθέτει τις εξής απορίες, ερωτήµατα και σκέψεις: 
 

1. Αρχικά εκφράζει την απογοήτευση της, ότι αποφασίστηκε η διάθεση ενός 
εθνικού δικαιώµατος χρήσης για τις ζώνες αυτές.   Ότι επιλέχθηκε, αντί της 
ενθάρρυνσης ανάπτυξης του ανταγωνισµού µε την παροχή της δυνατότητας 
άµβλυνσης του ψηφιακού χάσµατος µέσω της δυνατότητας περισσότερων 
παρόχων να αναπτύξουν την συµπληρωµατική τους δραστηριότητα σε 
υστερούσες περιφέρειες, η χορήγηση ενός εθνικού δικαιώµατος.  Ότι 
προφανώς το κριτήριο που κυριάρχησε είναι στενά οικονοµικό µε την 
αµφισβητούµενη προσέγγιση, ότι µέσα από διαδικασίες δηµοπρασίας, αφού η 
άδεια θα είναι µόνο µία, θα εξασφαλιστεί το µέγιστο τίµηµα για την Πολιτεία.  
Με τον τρόπο αυτό όµως αγνοήθηκε, ότι είναι πολύ πιθανόν να 
δηµιουργηθούν µέσα από συνθήκες έντασης στην πλειοδοσία, 
εξωπραγµατικές προσφορές, που µακροπρόθεσµα θα απειλήσουν όχι µόνο τα 
επιχειρηµατικά σχέδια για την ανάπτυξη των νέων δικτυακών 



δραστηριοτήτων που θα βασίζονται στην εκµετάλλευση αυτών των ζωνών, 
αλλά ενδεχοµένως και τα υφιστάµενα ήδη επιχειρηµατικά σχέδια.   Είναι 
κρίµα, ότι γι άλλη µια φορά η ΕΕΤΤ δεν δείχνει να έχει την διάθεση ν’ 
αναλύσει τις επιπτώσεις των ρυθµιστικών παρεµβάσεων (γεγονός που γι άλλη 
µια φορά αναδεικνύει την έλλειψη του τηλεπικοινωνιακού νόµου, να µην έχει 
περιλάβει άρθρα σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και άλλη βέλτιστη 
εµπειρία, βλέπε OFCOM που να επιβάλλουν τέτοια υποχρέωση µε 
αναλυτικούς κανόνες στην ΕΕΤΤ) και ακόµη, ότι η Πολιτεία δεν δείχνει να 
ενδιαφέρεται για ουσιαστική ανάπτυξη του ανταγωνισµού στον κρίσιµο τοµέα 
των η-επικοινωνιών, αλλά κοντόφθαλµα µόνο για την εξασφάλιση πρόσκαιρα 
πόρων, αγνοώντας, ότι τα οφέλη της αν διασφαλίζονταν συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισµού µακροπρόθεσµα θα ήσαν µεγαλύτερα.   

 
 
Άλλος σοβαρός προβληµατισµός της εταιρίας µας, είναι ότι η Πολιτεία και η ΕΕΤΤ δεν 
διευκρινίζουν αν προτίθενται στο µέλλον να δηµοπρατήσει και  άλλες φασµατικές 
περιοχές, π.χ στην περιοχή 5.7ΜΗΖ. Η διευκρίνιση αυτή επίσης επηρεάζει την απόφαση 
συµµετοχής στην δηµοπρασία και θεωρούµε αυτονόητο, ότι η ΕΕΤΤ θα αντιµετωπίσει 
και το ζήτηµα αυτό, ως κρίσιµο. 
 
 

2. Άλλος σοβαρός προβληµατισµός της εταιρίας µας, είναι, ότι η εµπειρία του 
παρελθόντος κατέδειξε, ότι ενώ η εταιρία µας εκπλήρωσε στο ακέραιο τις 
υποχρεώσεις που ανέλαβε µε τη σύµβαση παραχώρησης των ζωνών που της 
εκχωρήθηκαν στην περιοχή 26MHZ, η ΕΕΤΤ παθητικά ανέχθηκε συνεχείς 
παρατάσεις ισχύος αδειών που χορηγήθηκαν αλλά οι κάτοχοί τους δεν 
εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.   Η εταιρία µας θα ήθελε να 
γνωρίζει, εάν στο νέο αυτό κύκλο χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης 
συχνοτήτων η ΕΕΤΤ έχει πρόθεση να παρακολουθήσει την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων από εκείνους που θα τις λάβουν.  Στην αντίθετη περίπτωση, 
θεωρούµε, ότι θα πληγούν οι σκοποί χορήγησης του δικαιώµατος 

3. Οι σοβαρότεροι όµως προβληµατισµοί της εταιρίας µας είναι οι εξής: 
a. Ήδη διανύουµε το 6ο έτος περίπου από τα 15 συνολικά που διαρκεί η 

σύµβασή µας εκµετάλλευσης των ζωνών που µας εκχωρήθηκαν κατά 
την δηµοπρασία του 2000 στην περιοχή 26 ΜΗΖ.  Εν τούτοις µέχρι 
σήµερα η Πολιτεία δεν έχει εκπληρώσει βασικές υποχρεώσεις και 
ειδικότερα: 

i. ∆εν έχει επιλύσει  τα προβλήµατα των δικαιωµάτων διέλευσης.  
Ο περασµένος νόµος ουσιαστικά δεν λειτουργούσε αφού 
ουδέποτε εκδόθηκε δευτερεύον εκτελεστικό θεσµικό πλαίσιο.  
Αποτέλεσµα της πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
της Πολιτείας ήταν η εταιρία µας να παραµένει εκτεθειµένη σε 
αλλοπρόσαλλες αποφάσεις των υπόχρεων δηµόσιων αρχών και 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Συνεχίζει να αντιµετωπίζει µαινόµενους 
δηµάρχους, τοπικές κοινωνίες, αρνήσεις ή υπέρογκες αξιώσεις.  
Την Πολιτεία που δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα κρίσιµα 
σχετικά µε τις πολεοδοµικές εγκρίσεις και εγκαταστάσεις, µε 
αποτέλεσµα να εκκρεµούν για χρόνια υποθέσεις στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας, τους ∆ήµους να πρωτοστατούν σε 



εκρηκτικές καταστάσεις και αντιθέσεις και να ενθαρρύνουν 
οχλικές αντιδράσεις.   Ιδιώτες µε µεταβαλλόµενες τάσεις και 
υπαναχωρήσεις, αλλά και ιλιγγιώδεις απαιτήσεις για την 
διάθεση ελάχιστων τετραγωνικών µέτρων.     Αλλά και ο νέος 
νόµος, ήδη 5 περίπου µήνες µετά από την ψήφισή του 
παραµένει ανεφάρµοστος.  Η ΕΕΤΤ δεν έχει συγκεντρώσει τις 
πληροφορίες από τις δηµόσιες Αρχές που της επιβάλλει ο νέος 
νόµος.  Τίποτε δείχνει, ότι οι δύσκαµπτοι γραφειοκρατικοί 
µηχανισµοί που ο νέος νόµος εισάγει θα ολοκληρωθούν στους 
χρόνους που διαφαίνεται ο νέος νόµος να εισάγει.  Περίπου ένα 
έτος.  Φαίνεται, ότι υπάρχει κίνδυνος ο χρόνος να είναι 
άγνωστος και πάντως µεγαλύτερος.    Φαίνεται δηλαδή, ότι ο 
κάτοχος της νέας δηµοπρατούµενης άδειας θα συναντήσει 
τέτοιες δυσκολίες στην ανάπτυξη του δικτύου του, ώστε θα 
χάσει 1-2 χρόνια περίπου γι αυτόν και µόνο το λόγο για να 
αναπτύξει τα δίκτυά του και να τα εκµεταλλευθεί ! 

ii. Ο ανταγωνισµός δεν λειτουργεί.  Ήδη 5 χρόνια µετά από την 
τυπική απελευθέρωση του τοπικού βρόχου, µόνο 5000 βρόχοι 
έχει αποφασίσει ο ΟΤΕ να διαθέσει από τα 6.000.000 συνολικά 
περίπου.  Η αγορά αυτή όσο και η γειτονική της χονδρικής 
ευρυζωνικής πρόσβασης είναι ασφυκτικά κυριαρχηµένες από 
τον ΟΤΕ που µε κάθε τρόπο θεµιτό και αθέµιτο τις διατηρεί 
εναγκαλισµένες και κλειστές.  Στην εταιρία µας αρνείται το 
δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τα ασυρµατικά της δίκτυα για τις 
ανάγκες της, διασύνδεσης και πρόσβασης, καθώς επίσης και το 
δικαίωµα να δρα υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού στις 
αγορές αυτές.  Ταυτόχρονα η ΕΕΤΤ εδώ και χρόνια µε 
υποστηριζόµενη από την απάθεια της Πολιτείας αρνείται να 
ρυθµίσει τις στρεβλώσεις της αγοράς των µισθωµένων 
γραµµών.  Αλλοπρόσαλλες αποφάσεις στις τιµολογήσεις των 
κυκλωµάτων, ανυπαρξία µελέτης επιπτώσεων, ανοχή στην µη 
εκπλήρωση κρίσιµων υποχρεώσεων, όπως η απόδειξη της 
κοστοστρέφειας των τιµολογίων του ΟΤΕ, έλλειψη διάθεσης 
διασφάλισης ενός σταθερού ρυθµιστικού περιβάλλοντος.  
Αρκεί να σηµειώσουµε, ότι ο ΟΤΕ ανέτρεψε (µε τιµολογιακή 
πολιτική που είχε συνέπειες και στρέβλωση που µέχρι και 
σήµερα η αποκατάσταση τους δεν έχει επιτευχθεί) τις συνθήκες 
που επικρατούσαν, όταν η εταιρία µας αποφάσισε να 
συµµετάσχει στην δηµοπρασία του 2000, λίγους µήνες 
αργότερα, απειλώντας το επιχειρηµατικό της πλάνο και ξένες 
επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν.  Η Στάση της πολιτείας 
και της ΕΕΤΤ ήταν η παθητική στάση, η ανοχή ή χαµηλά 
πρόστιµα αδύναµα να αποτρέψουν την στρέβλωση.    Η ζηµία 
που έχει υποστεί η εταιρία µας είναι ανυπολόγιστη από τις 
αµέλειες και πληµµέλειες αυτές.  ∆ίκαια εποµένως 
ανησυχούµε, ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει να 
παρατηρείται και το µόνο αποτέλεσµα που θα προκύψει να 
είναι η Πολιτεία να βάλει χρήµατα στο ταµείο της, αλλά η 
χώρα µας να εξακολουθήσει να υστερεί απελπιστικά και το 
χάσµα στην ανάπτυξή της να εξακολουθήσει να διευρύνεται.   



iii. ∆εν πρέπει να αγνοείται σε συνέχεια των ανωτέρω η 
συµπληρωµατικότητα του ασυρµατικού δικτύου που θα 
εγκατασταθεί µε την υπόψη τεχνολογία. Η αποτελεσµατική 
αξιοποίηση και λειτουργία του προϋποθέτει, ότι η ΕΕΤΤ και η 
Πολιτεία θα εξασφαλίσουν την λειτουργία του ανταγωνισµού 
µε την διασφάλιση της παροχής των άλλων υποδοµών 
(µισθωµένες γραµµές, τοπικός βρόχος, εξασφάλιση ικανών 
περιθωρίων, ασφαλές και σταθερό µακροπρόθεσµα θεσµικό 
και επενδυτικό περιβάλλον. Όλα αυτά σήµερα απουσιάζουν, 
όπως έχει επίσηµα καταγραφεί και µε την µελέτη της ECTA, 
ότι το ρυθµιστικό περιβάλλον είναι ανεπαρκές, δεν 
εφαρµόζεται και αυτό έχει επίπτωση στις επενδύσεις 

4. Εν όψει των ανωτέρω στα πλαίσια της διερεύνησης της δυνατότητάς µας να 
προχωρήσουµε στην υλοποίηση της απόφασής µας να συµµετάσχουµε στην 
υπόψη δηµοπρασία, ερωτάται εάν το Υπουργείο Οικονοµικών και η ΕΕΤΤ 
αποδέχονται στην σύµβαση παραχώρησης που θα υπογραφεί µε τον 
υπερθεµατιστεί της χορηγηθησόµενης άδειας να συµπεριληφθούν  οι εξής 
κατ’ ελάχιστον όροι: 

a. Ότι το αργότερο µέχρι τις 30/9/2006 θα έχει ολοκληρωθεί το 
δευτερεύον εκτελεστικό θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση των 
δικαιωµάτων διέλευσης που προβλέπεται από το ν. 3431/2006 δια 
µέσου ιδιωτικών και δηµόσιων εκτάσεων. 

b. Ότι το αργότερο έως την 30/8/2006 θα έχουν ικανοποιηθεί όλα τα 
εκκρεµή αιτήµατα φυσικών συνεγκαταστάσεων και παροχής τοπικών 
βρόχων που καθυστερούν και ότι κάθε νέο αίτηµα θα ικανοποιείται 
εντός των οριζόµενων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 

c. Ότι το αργότερο µέχρι την 30/6/2006 θα έχουν υποβληθεί, εγκριθεί και 
δηµοσιευθεί τα υποδείγµατα προσφοράς αδεσµοποίητης πρόσβασης 
στον τοπικό βρόχο και χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. 

d. Ότι όλα τα αιτήµατα χρήσης των ασυρµατικών δικτύων της εταιρίας 
µας για τις ανάγκες µας µετάδοσης, σύνδεσης, διασύνδεσης θα 
ικανοποιούνται αµέσως από τους διασυνδεόµενους οργανισµούς  

e. Ότι άµεσα θα υποχρεωθεί ο ΟΤΕ να χορηγεί τµηµατικά κυκλώµατα 
και ότι το αργότερο έως την 30/7/2006 θα εξασφαλιστεί η χορήγηση 
τµηµατικών κυκλωµάτων σύµφωνα µε τις συστάσεις της ΕΕ του 2005 

f. Ότι άµεσα θα επεκταθούν οι εκπτώσεις όγκου χονδρικής στα 
µισθωµένα κυκλώµατα του δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου που 
διαχειρίζεται ο ΟΤΕ σε όλους τους τύπους µισθωµένων γραµµών 

g. Ότι σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων που ρητά 
θα περιληφθούν στην σύµβαση παραχώρησης θα προβλέπεται η 
κατάπτωση ποινικής ρήτρας που θα οριστεί σε ύψος ανάλογο της 
ζηµίας εκείνου στον οποίο θα εκχωρηθεί το εθνικό δικαίωµα. 

5. Ενόψει και των ανωτέρω η ΕΕΤΤ έχει πρόθεση να γνωστοποιήσει το σχέδιο 
της σύµβασης παραχώρησης, ώστε να είναι γνωστό στους συµµετέχοντες 
στην δηµοπρασία πριν από την έναρξή της ; 

6. Εξετάζεται το ενδεχόµενο επανέκδοσης του Πληροφοριακού ∆ελτίου, ώστε ν’ 
αντιµετωπίσει τα ζητήµατα που τίθενται µε τα σχόλιά µας και άλλων 
ενδεχοµένως παρόχων;  Σε κάθε περίπτωση παρακαλούµε µε οποιοδήποτε 
τρόπο να δοθούν απαντήσεις στα εξής επί µέρους ζητήµατα: 



• Ποια είναι η πρόβλεψη για πρότυπο 802.16-e (mobile wimax-2005), δηλαδή ο 
κάτοχος της άδειας θα έχει το δικαίωµα αναβάθµισης και επέκτασης της 
υπηρεσίας σε κινούµενους χρήστες ή θα είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει το 
πρότυπο 802.16 2004 (σε συνδροµητές που λαµβάνουν την υπηρεσία σε σταθερά 
σηµεία) ;  Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί η άδεια να µην προβλέπει την εξέλιξη 
του προτύπου.  

 
o Υπάρχει υποχρέωση στον κάτοχο της αδείας να µεταπωλεί ή να παρέχει 

µέσω τρίτων υπηρεσίες χρήσης του φάσµατος; Θα µπορεί ο κάτοχος της 
άδειας να προσφέρει  διασυνδέσεις  σε παρόχους ;   

 
o Υπάρχει δέσµευση µέσω  της αδειοδότησης και αντίστοιχα των 

υποχρεώσεων του κατόχου ως προς το είδος των υπηρεσιών (πρόσβαση , 
VoIP etc);    

 
o Υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια κάλυψης εκτός από τα πληθυσµιακά 

(ταχύτητες-τιµές).  
 

o Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαδικασία για την περίπτωση που 
οδηγηθεί σε υπερβολικό τίµηµα και κατά συνέπεια σε αντίστοιχή 
µετακύλιση του στους τελικούς χρήστες.  

 
o Ποιες οι κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης ανάπτυξης 

δικτύου (δεδοµένης της εµπειρίας των αρχικών αδειών όπως αναφέρεται 
ανωτέρω) ;  

 
 
Για την εταιρία FORTHnet Α.Ε., 

 
Μιχαήλ Τσαγκατάκης, 
∆/ντής Νοµικών και Κανονιστικών Υποθέσεων  


