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Αρ. Πρωτ.:260/04-03-2013  

 
 
 
ΠΡΟΣ:  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
  Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι 
   
 
ΘΕΜΑ:  «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 3,4-3,8GHz.» Απαντήσεις 
στις ερωτήσεις της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την 
χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 3,4-3,8GHz σας 
παραθέτουμε τις απαντήσεις μας στο σχετικό ερωτηματολόγιο:  
 
1. Η Εταιρεία μας ενδιαφέρεται άμεσα για την απόκτηση δικαιωμάτων στο προς 
διάθεση φάσμα. Ο αριθμός των δικαιωμάτων κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να 
περιοριστεί.  
 
2. Το φάσμα που εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά μας σχέδια για τη ζώνη 3,4-3,8 GHz 
είναι 2 x 30MHz & 2 x 40MHz. Τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν είναι σταθερής και 
νομαδικής υπηρεσίας και οι υπηρεσίες που θα διατεθούν είναι υπηρεσίες διαδικτύου 
και τηλεφωνίας (Wireless Double Play) 
  
3. Το ελάχιστο φασματικό εύρος κάθε δικαιώματος στη ζώνη 3,4-3,8 GHz για την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων ικανών να ανταγωνιστούν τα ενσύρματα 
ευρυζωνικά δίκτυα τεχνολογίας xDSL είναι 2 x 20MHz και συμφωνούμε με τα όρια 
ελάχιστου και μέγιστου φασματικού εύρους που προτείνει η ΕΕΤΤ 
  
4. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και FDD & TDD από την εταιρεία μας. Η επιλογή 
έχει να κάνει καθαρά με την τεχνολογία του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για 
την ανάπτυξη του δικτύου καθώς και τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν. 
  
5. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα συνύπαρξης με άλλες υπηρεσίες εάν 
αναπτυχθούν δίκτυα BWA στη ζώνη 3,4-3,8 GHz τα οποία δεν προβλέπονται στην 
Απόφαση 2008/411/ΕΚ και στην Αναφορά ECC Report 100; 
  
6. Η αναφερόμενη, στη Δημόσια Διαβούλευση, ελάχιστη διάρκεια των 15 ετών των 
δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν είναι ικανοποιητική. 
  
7. Δεν συμφωνούμε με τον περιορισμό του μέγιστου αριθμού των δικαιωμάτων 
χρήσης φάσματος. 
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8. Συμφωνούμε με τις προτάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά με την διαδικασία χορήγησης 
των δικαιωμάτων χρήσης φάσματος στις παραπάνω ζώνες. 
  
9. Οι αναφερόμενες, στη Δημόσια Διαβούλευση, προϋποθέσεις οικονομικής 
ικανότητος πιστεύουμε ότι είναι αρκετές ως κριτήρια προ – επιλογής.  
 
 
10. Η τιμή εκκίνησης για κάθε τμήμα φάσματος εύρους ζώνης 2×5 MHz στη ζώνη 
3,4-3,6 GHz και 10 MHz στη ζώνη 3,6-3,8 GHz δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
των 300.000,00 ευρώ καθώς πιστεύουμε, ότι το επίπεδο κατα κεφαλή ΑΕΠ σε 
αγοραστική αξία της Ελλάδος (GDP per capita PPS) το έτος 2013 είναι πολύ 
χαμηλότερο από αυτό του 2011 και θα μειωθεί επιπλέον στα επόμενα χρόνια.  
 

 

 

 

 

Για την CRAIG WIRELESS HELLAS A.E. 

 
 
 

 
Βασίλης Σωτηρίου 
Γενικός Διευθυντής 


