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Θέµα: Σχόλια και παρατηρήσεις της ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε. στο κείµενο δηµόσιας 

διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την δηµοπρασία για τη χορήγηση 

δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σταθερής ασύρµατης πρόσβασης 

στη ζώνη των 3,5 GHz. 

 

 

Κύριοι, 
 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα µε την παρούσα τα σχόλια και τις απόψεις της εταιρίας 

ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε. στα πλαίσια της άνω ∆ηµόσιας ∆ιαδικασίας υποβολής απόψεων. 

 
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 

                                                                                         

                                                                                               Με εκτίµηση, 

 

                                                    
Ειρήνη Σούλη 

                                                                                            Νοµικός Σύµβουλος 
 
 
 
Συν.: 1 
 
 
 
 
 
 
Οι περιεχόµενες στο παρόν µήνυµα πληροφορίες είναι εµπιστευτικές. Εάν δεν είστε ο αναφερόµενος παραλήπτης, παρακαλούµε για 
την άµεση ειδοποίησή µας. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση, αναπαραγωγή ή γνωστοποίησή του.
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ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 

ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 3,5 GHz 

9 Ιουνίου 2006 

 
Το παρόν κείµενο αποτελεί τις θέσεις της OTENET στο πλαίσιο της άνω 
διαβούλευσης.  
   
1. Εισαγωγή 
Θεωρούµε ότι  προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία, να 
εκπονήσουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια και να προβούν σε κάθε απαραίτητη 
ενέργεια, θα πρέπει η ΕΕΤΤ, πριν από την οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος, να 
γνωστοποιήσει µε σαφήνεια και πληρότητα τους όρους και τις προϋποθέσεις 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καθώς και τους ειδικότερους όρους χορήγησης του 
δικαιώµατος χρήσης των χορηγουµένων ραδιοσυχνοτήτων παρέχοντας, 
ικανοποιητικό χρόνο για την προετοιµασία των ενδιαφεροµένων. 
 
2. Άρθρο 2.2. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 1999/5 σχετικά µε τον ραδιοεξοπλισµό και τον 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, του Παραρτήµατος ΙΧ, Α άρθρο 3 του Ν.3431/06 και 
του άρθρου 2.1.6. και  του Παραρτήµατος Β του σχεδίου νέου κανονισµού Γενικών 
Άδειών, ο κάθε πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει υποχρεώσεις 
διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και διασύνδεσης των δικτύων. Για το λόγο αυτό 
προτείνεται να διαγραφεί η φράση «χωρίς περιορισµούς» και  η δεύτερη παράγραφος 
να διαµορφωθεί ως εξής : «Το πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθεί… , µπορεί σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας να επιλέξει …». 
 
3. Άρθρο 2.3. 
Εκτιµούµε ότι η προβλεπόµενη δεκαετής διάρκεια ισχύος της άδειας είναι σύντοµη, 
δεδοµένου του υψηλού κόστους που συνεπάγεται για κάθε πάροχο προκειµένου να 
την αποκτήσει αλλά και των σχετικών επενδύσεων στις οποίες θα πρέπει να προβεί 
στα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασµού της επιχειρηµατικής του δράσης για την 
πραγµατική και αποδοτική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα και µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Επισηµαίνουµε ότι στο κείµενο της δηµόσιας 
διαβούλευσης για τη χορήγηση ειδικών αδειών σταθερής ασύρµατης πρόσβασης που 
έληξε στις 16-3-06, και ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτού, προβλεπόταν χρονική 
διάρκεια της ειδικής άδειας στη ζώνη των 3,5 GHz δεκαπέντε έτη. Προτείνεται η 
διάρκεια της άδειας να καθοριστεί σε δεκαπέντε έτη. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ανανέωσης της ειδικής 
άδειας µετά το πέρας των δέκα ετών καθώς και οι προϋποθέσεις ανανέωσής της που 
θα πρέπει γνωστοποιηθούν στους ενδιαφεροµένους  πριν από τη συµµετοχή τους στη 
δηµοπρασία για τους αναφερόµενους στο ανωτέρω σχόλιό µας µε αριθµό 1. 
 
4. Άρθρο 2.4. 
Για την τελευταία πρόταση της δεύτερης παραγράφου αναφερόµαστε στο σχόλιό µας 
µε αριθµό 1, όσον αφορά στην εκ των προτέρων γνωστοποίηση των όρων και των 
προϋποθέσεων διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 
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5. Άρθρο 2.5. 
Προτείνεται στο τέλος του εδαφίου α να προστεθεί η φράση «…σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3431/06». 
Τελευταία παράγραφος : Η οδηγία 2002/77 περί ανταγωνισµού στις αγορές 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα άρθρα 2 παρ. 2 και 3 και 4 παρ. 2 και η οδηγία 
2002/20 για τη αδειοδότηση στο άρθρο 3 παρ. 1 προβλέπουν ότι τα κράτη µέλη 
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν σε κάθε επιχείρηση το 
δικαίωµα παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζουν 
δε το πεδίο αλλά και τα µέσα προστασίας του ανταγωνισµού απαγορεύοντας στα 
κράτη µέλη να επιβάλλουν περιορισµούς στον ανταγωνισµό πέρα από εκείνους που 
καθορίζονται στο σύνολο των υπολοίπων οδηγιών και στο άρθρο 46 της ΣυνθΕΚ. 
Ειδικότερα σχετικά µε τα δικαιώµατα χρήσης συχνοτήτων στο άρθρο 4 παρ. 2 της 
οδηγίας 2002/77 καθώς και στο άρθρο 7 παρ. 3 της οδηγίας για την αδειοδότηση 
ορίζεται ότι η εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων βασίζεται σε αντικειµενικά, διαφανή, 
αµερόληπτα και αναλογικά κριτήρια, αναφέρονται δε ως περιορισµοί µόνο εκείνοι 
που αφορούν σε ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές προς χάρη του δηµοσίου συµφέροντος 
(άρθρο 4 παρ. 2 της οδηγίας 2002/77). 
Επιπρόσθετα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2 και 3, 9 παρ. 1 και 2 της 
οδηγίας 2002/21 (οδηγία πλαίσιο) και του άρθρου 5 παρ. 1 της οδηγίας 2002/19 για 
την πρόσβαση, οι ρυθµιστικές αρχές οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους µε 
τρόπο που προωθεί την οικονοµική αποτελεσµατικότητα, τον βιώσιµο ανταγωνισµό 
και προσδίδει τη µέγιστη ωφέλεια στον τελικό χρήστη. Οι σκοποί άσκησης της 
ρυθµιστικής πολιτικής περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της οδηγίας 2002/21 
και συνίστανται, µεταξύ άλλων, στην ενθάρρυνση αποτελεσµατικών επενδύσεων, 
στην εξασφάλιση ουσιαστικής διαχείρισης και αποτελεσµατικής χρήσης των 
ραδιοσυχνοτήτων και στην αποφυγή στρέβλωσης και περιορισµού του 
ανταγωνισµού. Στα πλαίσια αυτά η διαδικασία και τα διορθωτικά µέτρα της 
προστασίας του ανταγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 14, 15 και 16 της 
οδηγίας πλαίσιο Σύµφωνα µε τα δύο τελευταία άρθρα, οι υποχρεώσεις , µε την µορφή 
των διορθωτικών µέτρων, που επιβάλλονται µε βάση την οδηγία για την πρόσβαση 
είναι το µέγιστο που µπορεί να επιβληθεί χωρίς πρότερη άµεση έγκριση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκ των προτέρων απαγόρευση πρόσβασης στις συχνότητες δεν 
προβλέπεται ως διορθωτικό µέτρο του ανταγωνισµού και συνιστά παράβαση του 
νοµοθετικού πλαισίου  από τη στιγµή που δεν έχει εγκριθεί ως τέτοιο απευθείας από 
την ΕΕ.  
Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ [C-462/99 Connect Austria, C-202/88 France v 
Commission], η εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου για της ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες έχει ως σκοπό την πλήρη απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και την 
παροχή των υπηρεσιών σύµφωνα µε τις αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας 
και της µη διάκρισης. Συνακόλουθα οι κατευθυντήριες αρχές του πλαισίου αυτού 
είναι η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και δικτύων. Σε κάθε δε περίπτωση η τυχόν 
επιβολή µέτρων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας.  Για 
το λόγο αυτό οποιαδήποτε απόφαση λαµβάνεται µε βάση τα αναφερόµενα στο άρθρο 
3 παρ.1 της οδηγίας 2002/20 και εµποδίζει κάποια επιχείρηση να διαθέτει υπηρεσίες 
ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να είναι αιτιολογηµένη [άρθρο 2 παρ.5 
της οδηγίας 2002/77], να βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια και στην αρχή των 
ίσων ευκαιριών, χωρίς να έχει ως αποτέλεσµα τη διακριτική µεταχείριση κάποιας 
επιχείρησης [C-462/99 Connect Austria, σηµείο 5, 10, 83 και 108]. Εποµένως η 
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απαγόρευση συµµετοχής όπως αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο είναι γενική και 
αόριστη και ως εκ τούτου παράνοµη.  
Προτείνεται η διαγραφή της τελευταίας παραγράφου. 
 
5. Άρθρο 2.7. 
Προτείνεται η πρώτη παράγραφος να διαµορφωθεί ως εξής : «Το πρόσωπο στο οποίο 
… αναλαµβάνει την υποχρέωση για πραγµατική και αποδοτική χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων καθώς και…» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΧ, Β 
άρθρο 2 του Ν.3431/06. 
Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου προτείνεται να προστεθεί η εξής πρόταση : 
«Το ως άνω πρόσωπο αναλαµβάνει την υποχρέωση να ικανοποιεί τυχόν αιτήµατα 
χρηστών για παροχή σταθερής δηµόσιας τηλεφωνικής υπηρεσίας και παροχή 
υπηρεσιών δικτύου µε ρυθµούς µετάδοσης τουλάχιστον 64 Kbps», σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 παρ. 2 εδ. γ του κειµένου της δηµόσιας διαβούλευσης για τη χορήγηση 
ειδικών αδειών σταθερής ασύρµατης πρόσβασης.  
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