
 
ΘΕΜΑ: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τη χορήγηση 
∆ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης 
Πρόσβασης στη ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz 
 
 
Αξιότιµοι Κύριοι/Κυρίες  
 
 
Πρόσφατα, µέσω του ενηµερωτικού δελτίου, πληροφορηθήκαµε  τις 
προθέσεις σας όσον αφορά στον πλειοδοτικό διαγωνισµό σχετικά µε την 
εναποµένουσα άδεια για WiMax στο φάσµα των 3.5 GHz. Στα πλαίσια της 
διαβούλευσης, αλλά και σχετικά µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, θα 
θέλαµε να εκφράσουµε την άποψή µας, αλλά και τους προβληµατισµούς 
µας σε αυτό το µείζονος σηµασίας θέµα που έχει πολύπλευρες προεκτάσεις. 
 
1. Τρέχουσα Κατάσταση 
Αυτήν τη στιγµή η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης στη 
διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Υπεύθυνοι για αυτήν την 
κατάσταση είναι αρκετοί παράγοντες. Όµως αυτό που συναντάει κάποιος 
ως έντονο σηµείο διαφοροποίησης µεταξύ των χωρών είναι ότι ο Έλληνας 
(σε σχέση µε το µισθό του) πληρώνει πολύ περισσότερα συγκριτικά µε τον 
Ευρωπαίο. Αρκετές φορές τον ξεπερνάει ακόµα και σε απόλυτα νούµερα. 
Ταυτόχρονα "απολαµβάνει" πολύ χειρότερες υπηρεσίες και υποδεέστερα 
τηλεπικοινωνιακά προϊόντα. Κατά συνέπεια το ποσοστό διείσδυσης 
ευρυζωνικότητας δεν αποτελεί έκπληξη. Το γεγονός ότι  το κόστος είναι ο 
κυρίαρχος παράγοντας επιβεβαιώνεται από την  εµφάνιση µαζικής εισόδου 
κατά τις µειώσεις των τιµών και τις ανακοινώσεις προσφορών. 
 
Η κατάσταση εµφανίζει σηµεία βελτίωσης τον τελευταίο καιρό εξ'αιτίας των 
παρόχων που "επιδοτούν" την είσοδο του τελικού χρήστη, µειώνοντας έτσι  
το τελικό κόστος  πρόσβασης, ώστε να αυξήσουν την πελατειακή τους 
βάση. Όµως, οι πραγµατικές τιµές εξακολουθούν να είναι υψηλές και 
εφόσον δεν υπάρξει βελτίωση σε αυτόν τον τοµέα, όταν η "περίοδος 
επιδότησης" σταµατήσει, τότε τα ποσοστά διείσδυσης θα παγώσουν ή και 
θα µειωθούν. 
 
Ο ανταγωνισµός που θα φέρει την πολυπόθητη βελτίωση παραµένει 
µακρινό όνειρο από τη στιγµή που το κόστος ανάπτυξης ιδιωτικών δικτύων 
είναι δυσθεώρητο και φυσικά πρέπει να αποπληρωθεί µέσω του τελικού 
τιµολογίου - κάνοντας τη διαφορά τιµής, σε σχέση µε τον ΟΤΕ, πολύ 
µικρή. Για τους δε παρόχους η κερδοφορία είναι οριακή (εάν τελικά 
υπάρχει). Οι λύσεις της Αποδεσµοποίησης Τοπικού Βρόχου  (Shared & Full 
LLU) δεν δείχνουν ικανές να βελτιώσουν σηµαντικά την κατάσταση από τη 
στιγµή που για το Shared LLU ο καταναλωτής εξακολουθεί να πληρώνει το 
πάγιο PSTN/ISDN στον τελικό λογαριασµό του. Στο Full LLU το κόστος 
είναι υψηλότερο εξ'αιτίας του γεγονότος ότι ο ΟΤΕ χρεώνει  ~9Ε ανά 
γραµµή στον εναλλακτικό πάροχο, ο οποίος µε τη σειρά του το µετακυλεί 
στον τελικό καταναλωτή. 
 
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι το συνολικό τηλεπικοινωνιακό κόστος που 
πληρώνει ένας υπάλληλος βασικού µισθού, δύσκολα πέφτει κάτω από το 



10% του µηνιαίου µισθού του,  καθώς πληρώνει 
Πάγιο PSTN 
Κλήσεις PSTN 
Πάγιο ADSL 
Συνδροµή ISP 
Κινητό (πάγιο & κλήσεις ή κάρτα) 
 
2. Πρότυπο WiMax και Επιπτώσεις 
Σε αυτή την κακή υπάρχουσα κατάσταση, εµφανίζεται µια νέα τεχνολογία 
(wimax), η οποία κατά το πρότυπο 802.16-2004 µπορεί να προσφέρει 
πακέτο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αποτελούµενες από: 
 
+ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet (web, ftp, email, irc, p2p, vpn κτλ 
κτλ) 
+σταθερή τηλεφωνία µέσω voip 
+video/audio streaming 
 
...και κατά το 802.16-2005 specification (mobile wimax), όλα τα ανωτέρω 
εν κινήσει, επιτρέποντας έτσι την χρήση όλων αυτών των πρωτοκόλλων 
ασύρµατα και κατ' επέκταση προσφέροντας δυνατότητες κινητής 
τηλεφωνίας over IP. 
 
Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι ειδικά για το voip, δεν είναι απαραίτητο 
ο πάροχος ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης να παρέχει ο ίδιος τέτοιες 
υπηρεσίες (υπερβαίνοντας πιθανώς το ρόλο του). Από τη στιγµή όµως που 
ο χρήστης έχει ασύρµατη ευρυζωνική πρόσβαση  µπορεί φυσικά σαν 
απόρροια της πολύπλευρης φύσης του διαδικτύου να κάνει αυτοβούλως 
χρήση διαφόρων ανεξάρτητων υπηρεσιών voip - όπως εξ' άλλου και κάθε 
άλλου πρωτοκόλλου. Αν η ασύρµατη χρήση καταστεί εφικτή ακόµα και υπό 
συνθήκες κίνησης (mobile wimax), τότε φυσικά θα δύναται να κάνει χρήση 
όλων των σχετικών πρωτοκόλλων (περιλαµβανοµένου του voip) ακόµα και 
εν κινήσει. 
 
Αυτές οι εξελίξεις για τον καταναλωτή σηµαίνουν τεράστια διαφορά 
κόστους στα τηλεπικοινωνιακά τιµολόγια που πληρώνει, αφού θα µπορεί 
πλέον να απαλλαχθεί, σε πρώτη φάση (802.16-2004) από τα τέλη 
σταθερής σύνδεσης και να τα ενσωµατώσει στο κόστος πρόσβασης στο 
internet. Σε δεύτερη φάση (802.16-2005 και µεταγενέστερα) µπορεί να 
ενσωµατώσει και τα τέλη κινητής τηλεφωνίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνονται µέγιστη συµπίεση του τηλεπικοινωνιακού κόστους και 
τεράστια οφέλη για τον καταναλωτή. 
 
Επιπλέον, οι ISPs απεµπλέκονται από το µεταπρατικό µοντέλο, ενώ είναι σε 
θέση να υλοποιήσουν και πραγµατικά εναλλακτικά δίκτυα στο κοµµάτι του 
last mile, τα οποία µπορούν να γίνουν µε λογικά κεφάλαια. Αυτά θα 
εξασφαλίζουν καλύτερη βιωσιµότητα σε σχέση µε τα ενσύρµατα / επίγεια 
δίκτυα τα οποία απαιτούν µεγάλα ποσά, ενώ χαρακτηρίζονται από 
αµφίβολα επίπεδα κέρδους και τη διαιώνιση της σχέσης εξάρτησης µε τον 
ΟΤΕ. 
 
Ως αποτέλεσµα της συγκεκριµένης εξέλιξης θα αναµενόταν ουσιαστική 
αύξηση του ανταγωνισµού, αφού οι σταθερές και κινητές υπηρεσίες θα 



αναγκαστούν να προσαρµοστούν στα νέα, µειωµένα επίπεδα τιµών. 
 
Και ενώ όλα αυτά είναι τόσο θετικά για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, 
το κράτος, την τεχνολογική  πρόοδο, την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα, υπάρχουν κάποιοι που πλήττονται από µια τέτοια 
πραγµατικά ανταγωνιστική αγορά. 
 
Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους ίδιους στους οποίους έχετε πολλάκις 
επιβάλλει πρόστιµα για µονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές τακτικές και οι 
οποίοι κινούνται σε ένα φάσµα από απλές παρεµποδίσεις (επίδοξων) 
ανταγωνιστών έως εναρµονισµένες πρακτικές αυξήσεων και νόθευσης του 
ανταγωνισµού. Αναφερόµαστε προφανώς στον ΟΤΕ και στις εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας που έχουν βασίσει τα τεράστια κέρδη τους επάνω σε 
υπερτιµολογήσεις των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων τους, γνωρίζοντας 
πάντοτε, ότι είναι ουσιαστικά ασφαλείς από ανταγωνισµό. 
 
Σε περίπτωση όµως που αυτή η νέα τεχνολογία γίνει διαθέσιµη στο ευρύ 
κοινό, η "αξία" των υπερτιµολογηµένων προϊόντων τους τίθεται υπό 
αµφισβήτηση. Συνεπώς είναι αναµενόµενο ότι έχουν κάθε ορθολογικό 
συµφέρον να την αποτρέψουν µε κάθε µέσο. 
 
Στην προκειµένη περίπτωση υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να καταφέρουν 
την αποτροπή µε την απόκτηση των αδειών WiMax απ' τους ίδιους. Ως 
προς αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται να υπάρχει πλήρης επιτυχία, αφού 
ούτε ένας πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών δεν προβλέπεται ότι θα λάβει 
σχετική άδεια, ενώ ως κάτοχοι αυτή τη στιγµή φέρονται απευθείας ή 
έµµεσα ο ΟΤΕ (κατ' επέκταση Cosmote) και η Q (κατ' επέκταση η TIM). 
 
Σας υπενθυµίζουµε πως παρά το ότι οι τρεις πρώτες αδειοδοτήσεις έχουν 
γίνει ήδη από το 2001, δεν έχει γίνει καµµία προσπάθεια από τις εν λόγω 
εταιρίες για την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων µε την τεχνολογία αυτή, 
ούτε καν σε πιλοτικό – πειραµατικό στάδιο περιορισµένης γεωγραφικής 
κάλυψης. 
Επίσης, οι υποχρεώσεις της εταιρίας που θα λάβει την 4η άδεια χρήσεως 
των εν λόγω συχνοτήτων, δηλαδή για γεωγραφική κάλυψη στο 20% του 
πληθυσµού, δε συνεπάγεται ότι η εν λόγω υπηρεσία θα έχει τα πραγµατικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά µιας ευρυζωνικής σύνδεσης ή/και µια τιµολόγηση 
που να κάνει την συγκεκριµένη υπηρεσία ελκυστική. 
 
3. Οι ενέργειες της ΕΕΤΤ 
Όσον αφορά τους προβληµατισµούς µας σχετικά µε τις ενέργειες της ΕΕΤΤ 
στο θέµα, αυτοί σχετίζονται µε 
 
(1) Τον πολύ µικρό αριθµό αδειών 
 
(2) Την πλειοδοτική διαδικασία. Ακόµη και αν τα µεγάλα συµφέροντα δεν 
εµπλέκοντο, η διαδικασία της πλειοδοσίας από µόνη της είναι κάτι αρνητικό 
για την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας. Σε αντίθεση π.χ. µε µια συχνότητα 
ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, όπου ο πολίτης ακούει / βλέπει ένα πρόγραµµα 
χωρίς κάποιο κόστος για τον ίδιο, στη συγκεκριµένη περίπτωση θα κληθεί 
να πληρώσει το τελικό τιµολόγιο που θα έχει µετακυλισµένο το ιδιαίτερα 
υψηλό κόστος αδειοδότησης που προστίθεται στο κόστος ανάπτυξης 



ασύρµατης υποδοµής. Ως αποτέλεσµα το wimax, καθίσταται µε τεχνητό 
τρόπο µη-ανταγωνιστικό. Κατά συνέπεια εδώ έπρεπε να µπει µια 
διαφορετική  µορφή διαγωνισµού. 
 
(3) Το µη χαρακτηρισµό των προαναφερθεισών εταιρειών ως έχουσες 
σύγκρουση συµφερόντων. ∆υσκολευόµαστε να κατανοήσουµε πώς µπορεί 
να προκύψει ανάπτυξη των συγκεκριµένων τεχνολογιών από αυτούς που 
µόνο να χάσουν έχουν από την εισαγωγή των τελευταίων. 
 
(4) Τον χαρακτηρισµό της άδειας wimax εξελισσόµενου προτύπου (802.16-
2004 => 802.16-2005) που σύντοµα θα επιτύχει mobile status, ως 
"Σταθερής Πρόσβασης" ειδικά όταν είναι γνωστή από τώρα η µετεξέλιξη 
του τωρινού specification. Ταυτόχρονα σε ορίζοντα 10ετιας (που είναι η 
περίοδος της άδειας) θα ήταν παράλογο να πιστεύουµε ότι θα 
χρησιµοποιείται συνεχώς το 802.16-2004 αντί πχ του 802.16-2005, -2006, 
-2009 ή -2015 µε πολλαπλάσιες ή/και ενοποιηµένες δυνατότητες. Άλλωστε 
τα πρότυπα που αποτυγχάνουν να καλύψουν το πλήρες φάσµα των 
αναγκών σταθερής και κινητής πρόσβασης, αναγκαστικά θα εξαλειφθούν 
ως οπισθοδροµικά σε σχέση µε εναλλακτικά, ολοκληρωµένα, πρότυπα, 
αλλά και ως µη ανταγωνιστικά από τη στιγµή που απαιτούν παράλληλη 
υλοποίηση δικτύου σταθερής & κινητής πρόσβασης µε το διπλό κόστος. 
 
 
4. Προτάσεις 
Στα πλαίσια λοιπόν της προώθησης των συµφερόντων των πολιτών, της 
ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας, της προόδου της χώρας, της διαφάνειας 
και της υγιούς λειτουργίας του ανταγωνισµού προτείνουµε: 
 
(1) Σηµαντική αύξηση των διαθέσιµων αδειών (και σε άλλες συχνότητες 
πέραν των 3.5GHz) 
 
(2) Την παροχή επιπλέον αδειών, τουλάχιστον δέκα (10) ανά νοµό ή δήµο, 
προκειµένου να δραστηριοποιηθούν τοπικοί παράγοντες είτε δηµόσιοι (πχ 
ΟΤΑ), είτε ιδιωτικοί. Οι άδειες αυτές επίσης µπορεί να είναι σε διαφορετικές 
συχνότητες από τις τέσσερις αρχικές εάν χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση 
όµως θα πρέπει να επανεξεταστούν οι οικονοµικοί όροι αδειοδότησης. 
 
(3) Aποκλεισµό από σχετικούς διαγωνισµούς όσων έχουν προφανή 
σύγκρουση συµφερόντων ή θέσπιση όρων οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας θα προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες, εντός της 
διετίας, σε ανταγωνιστικές τιµές. 
 
(4) Επανεξέταση της αδείας σε περίπτωση που γίνει εξαγορά εταιριών-
κατόχων από εταιρίες µε ύποπτα ή συγκρουόµενα κίνητρα ως προς την 
ανάπτυξη δικτύων wimax. 
 
(5) Αντί της πλειοδοσίας που απειλεί τη βιωσιµότητα του wimax µε 
µετακύλιση του κόστους της στους καταναλωτές, συνδυαστική φόρµουλα 
µε πλειοδοσία ποιοτικών στοιχειών (ταχύτητες, ποσοστά κάλυψης 
γεωγραφικών περιοχών) µε παράλληλη µειοδοσία άλλων παραγόντων, 
όπως πχ τελικού κόστους που φυσικά καθορίζει την προσιτότητα της 
υπηρεσίας. Το προτεινόµενο από εσάς σύστηµα θεωρούµε ότι µε τις 



δεσµεύσεις για συγκεκριµένα ποσοστά κάλυψης δεν υποχρεώνει µε κάποιο 
τρόπο τις εταιρίες να υπερβούν τη σύγκρουση επιχειρηµατικών 
συµφερόντων και να παρέχουν ποιοτικές και κυρίως (όπως 
προαναφέραµε) οικονοµικά προσιτές υπηρεσίες, αφού αυτές θα 
ανταγωνιστούν τις παραδοσιακές δραστηριότητές τους. 
 
Επίσης,  ως σκέψη (ειδικά στην περίπτωση της µόνο µιας εναποµένουσας 
άδειας), θέτουµε µια εναλλακτική λύση αδειοδότησης µε κάποιο ειδικό 
καθεστώς σε έναν κοστοστρεφικό φορέα / µεσάζοντα - διαχειριστή ενός 
δικτύου wimax, ο οποίος θα παίξει το ρόλο της διασύνδεσης µεταξύ 
παρόχων και τελικού καταναλωτή. Η συγκεκριµένη λύση θα έκανε εφικτά 
και προσβάσιµα σε όλους τα άµεσα και έµµεσα πλεονεκτήµατα του wimax, 
ενώ ακόµη και τα κόστη ανάπτυξης ενός τέτοιου δικτύου θα µπορούσαν να 
επιµεριστούν σε όλους τους συµµετέχοντες του εγχειρήµατος λόγω της 
αποφυγής παραλληλισµού έργου κατά την υλοποίηση - καθιστώντας το 
ακόµα πιο προσιτό. 
 
 
 
Κύριοι/Κυρίες,  
Αναγνωρίζοντας το θεσµικό σας ρόλο απέναντι στους πολίτες / 
καταναλωτές, καθώς και τη σηµασία των πράξεων σας όσον αφορά το 
ευρυζωνικό και τηλεπικοινωνιακό µέλλον της χώρας, αισιοδοξούµε ότι θα 
λάβετε σοβαρά υπόψιν σας τις παραπάνω προτάσεις, οι οποίες έχουν ως 
µοναδικό τους σκοπό τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών συνθηκών στην 
Ελλάδα και το τέλος της διαιώνισης της έλλειψης ανταγωνισµού µε τις 
επακόλουθες ex ante ρυθµίσεις που αναγκαστικά επιβάλλετε. 
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