
 

 
 
 
 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΛΑΣ  
ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Όπως ήδη έχει επισηµανθεί στα πλαίσια της σχετικής δηµόσιας διαβούλευσης για τη Χορήγηση αδείας 
στα 3.5GHz και δεδοµένου ότι η τεχνολογία WLL αποτελεί κυρίως εναλλακτική µορφή τοπικής 
πρόσβασης, ο πάροχος µε την χρήση της συγκεκριµένης αδείας σε εθνικό επίπεδο θα έχει τη 
δυνατότητα: 

- κατασκευής ενός δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης για την παροχή µιας ευρείας γκάµας 
ευρυζωνικών προϊόντων / υπηρεσιών στην µαζική αγορά των οικιακών συνδροµητών. Η 
προσφορά των υπηρεσιών αυτών έρχεται να συµπληρώσει την υπάρχουσα µορφή τοπικής 
πρόσβασης µέσω LMDS, η οποία λόγω του κόστους εγκατάστασης χρησιµοποιείται κυρίως στην 
αγορά εταιρικών πελατών.  

- γρήγορης ανάπτυξης ενός ασύρµατου δικτύου και κάλυψης τόσο πυκνοκατοικηµένων όσο και σε 
αποµακρυσµένων ή αραιοκατοικηµένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα  

- κάλυψης αστικών και περιφερειακών περιοχών συνδροµητών στις οποίες λόγω προβληµάτων και 
δυσκολιών στο δίκτυο του ΟΤΕ δεν µπορούµε να παράσχουµε υπηρεσίες µέσω της αδεσµοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (περιπτώσεις OΝU, υπο-βρόχων, γραµµών PCM, έλλειψη χώρου 
συνεγκατάστασης κλπ.).  

- κάλυψης «λευκών περιοχών», δηλαδή περιοχών µε διεσπαρµένο πληθυσµό στις οποίες για 
τεχνοοικονοµικούς λόγους δεν ευνοείται η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο τελικό χρήστη 
µέσω  LLU και ανάπτυξης δικτύου DSL (καλώδια µεγάλου µήκους, απαίτηση για πολύ µεγάλο 
αριθµό από κόµβους LLU και-DSLAMs). Η συγκεκριµένη τεχνολογία είναι εύκολη και 
οικονοµικά προσιτή στην εγκατάσταση, αφού δεν χρησιµοποιεί καλώδια. 

- παροχής στον χρήστη ευρυζωνικής πρόσβασης στο internet, κατάλληλης για όλες τις ήδη 
παρεχόµενες υπηρεσίες (τοπικό LAN, e-mail, Internet browsing) και για video streaming, 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

Η τεχνολογία ασύρµατης πρόσβασης δικτύου έρχεται να συµπληρώσει την υπάρχουσα τεχνολογία 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, παρέχοντας επιπλέον εγγενώς και τη δυνατότητα κινητικότητας, 
κάνοντας έτσι την πρόσβαση στην πληροφορία ευκολότερη. 

Σήµερα στη παγκόσµια αγορά τεχνολογίας βλέπουµε να δραστηριοποιείται ένα αρκετά µεγάλο πλήθος 
αξιόλογων και σηµαντικών διεθνών οργανισµών τυποποίησης, οµάδων εργασίας, industry forums και 
κατασκευαστών, για την ανάπτυξη πιστοποιηµένων προϊόντων και προτύπων λύσεων ασύρµατου 
δικτύου µε στόχο βραχυπρόθεσµα την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών του DSL («ασύρµατο DSL») 
και µακροπρόθεσµα την πρόσβαση σε δίκτυα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µε υψηλές ταχύτητες που 
επιτρέπουν επικοινωνία πλούσια σε περιεχόµενο (πρόσβαση στο διαδίκτυο, αµφίδροµη πολυµεσική 
επικοινωνία µεταξύ πολλαπλών χρηστών, τηλεφωνία, ψηφιακό βίντεο και TV κλπ) οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε. Με τα σηµερινά δεδοµένα της παγκόσµιας οικονοµίας η πίεση για περισσότερη 
παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα καθώς και η έλλειψη χρόνου του χρήστη, δηµιουργεί την 
ανάγκη για τηλεεργασία, γρήγορη, έγκαιρη πληροφόρηση και δυνατότητα χρήσης προηγµένων 
υπηρεσιών Internet εν κινήσει, (location based services, Voicemail, Video, Content services). Η 
προστιθέµενη αξία της κινητικότητας που θα παρέχει η συγκεκριµένη τεχνολογία θα έχει µεγάλη 
ανταπόκριση από τοµείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονοµική περίθαλψη, οι χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες, καθώς και από άλλους λειτουργικούς κρατικούς φορείς.  

Σε εµπορικό επίπεδο η κινητικότητα του χρήστη δηµιουργεί τις συνθήκες για µια νέα αγορά δικτυακών 
υπηρεσιών δίνοντας στους παρόχους την δυνατότητα ανάπτυξης νέων καινοτόµων προϊόντων / και 
υπηρεσιών συµπληρωµατικών στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών τους, κάνοντας την αγορά 
ευρυζωνικής πρόσβασης πιο ανταγωνιστική ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα µείωσης του 
κόστους σύνδεσης και κατ’ επέκταση χαµηλότερες τιµές για τον τελικό καταναλωτή.  

Για τους ανωτέρω λόγους, υποστηρίζουµε πως η άδεια που θα δοθεί δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει 
περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση της για πρόσβαση µόνο από σταθερές θέσεις. Οι υποχρεώσεις 
ανάπτυξης δικτύου που αναφέρονται στο πληροφοριακό δελτίο διασφαλίζουν την ανάπτυξη 
σηµαντικής υποδοµής σταθερής ασύρµατης πρόσβασης. Επίσης, στα πλαίσια ανάπτυξης των 
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υπηρεσιών των παρόχων, η κάλυψη που θα υπάρξει σε ορισµένες περιοχές αναµένεται να υπερβαίνει 
τις ελάχιστες υποχρεώσεις ανάπτυξης δικτύου που τίθενται.  

Εποµένως, ακόµα και σε περίπτωση που δεν τεθούν περιορισµοί σχετικά µε τη χρήση της εν λόγω 
άδειας µόνο για υπηρεσίες σταθερής ασύρµατης πρόσβασης, δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει χρήση 
αυτής µόνο για άλλες υπηρεσίες και να µην υπάρξει η αναµενόµενη ανάπτυξη των υπηρεσιών 
σταθερής ασύρµατης πρόσβασης. Για το λόγο αυτό, θεωρούµε ότι θα πρέπει να αρθούν οι περιορισµοί 
σχετικά µε τη χρήση της µόνο για υπηρεσίες σταθερής ασύρµατης πρόσβασης, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στον αδειοδοτηµένο πάροχο να εκµεταλλευθεί εξελίξεις της τεχνολογίας που θα 
επιτρέπουν και διαφορετικές χρήσεις.   
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