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ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ Α.Δ. ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ
ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΣΔΛΩΝ
ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΩΝ ΣΔΛΩΝ ΔΚΥΩΡΗΗ
ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΩΝ (ΔΚΣΟ ΣΗ ΣΑΘΔΡΗ ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ) .

Ο ΟΣΕ θαισζνξίδεη ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Καλνληζκνύ ησλ Σειώλ θαη ηελ νπνία είρε
αηηεζεί επαλεηιεκκέλσο θαζώο ήδε από ην 2004 άξρηζε λα δεηά κε επηζηνιέο ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπ. Παξάιιεια όκσο πηζηεύεη όηη ε ηξνπνπνίεζε ζα έπξεπε λα ήηαλ
πην ξηδηθή θαζώο ηα ζπλνιηθά εηήζηα ηέιε πνπ θαηαβάιιεη ν ΟΣΕ γηα ηε ζηαζεξή
ππεξεζία είλαη πνιύ πςειά ζε θάπνηεο δώλεο.
Γηα λα απνηππώζνπκε θαη λα κπνξέζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηα ηέιε ρξήζεο θάζκαηνο
ππνινγίζακε ηα ηέιε γηα ηππηθέο δεύμεηο ζηελ Ειιάδα θαζώο θαη ζε άιιεο πέληε
αληηπξνζσπεπηηθέο Επξσπατθέο ρώξεο. Σα απνηειέζκαηα απνηππώλνληαη ζηα δπν
αθόινπζα δηαγξάκκαηα. Επεηδή ζηηο άιιεο ρώξεο δελ ππάξρεη ν δηαρσξηζκόο
ζπκθνξεκέλεο ή κε πεξηνρέο, έρεη γίλεη έλα δηάγξακκα γηα θάζε πεξίπησζε. Επίζεο ν
ηξόπνο ππνινγηζκνύ από ρώξα ζε ρώξα πνηθίιεη πνιύ θαη νη δηαθνξέο είλαη δύζθνιν
λα απνηππσζνύλ. Έηζη από ηα δηαγξάκκαηα θαίλεηαη όηη ηα ηέιε ηεο Θηαιίαο είλαη
από ηα ςειόηεξα, ζηελ Θηαιία εθαξκόδνληαη εθπηώζεηο όγθνπ (όπσο ζα αλαιπζεί θαη
παξαθάησ) νπόηε ζηηο πεξηπηώζεηο πνιιώλ δεύμεσλ ην θόζηνο αλά δεύμε ηειηθά είλαη
πνιύ ρακειόηεξν από απηό πνπ θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα κηα δεύμε
ζηα 4GHz θαη κε εύξνο δώλεο 30MHz ελώ ην θόζηνο γηα κηα δεύμε είλαη 5.930€, γηα
100 δεύμεηο είλαη 340.975 € πνπ ηζνδπλακεί κε 3.410€/ζεύξη δειαδή ζαλ λα έρεη γίλεη
έκπτωση 57,5%.
Εηδηθά ζηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο (2 έσο 8GHz) ηα ηέιε θάζκαηνο ηεο Ειιάδαο είλαη
από ηα πςειόηεξα κε απνθνξύθσκα ηα 2,1GHz όπνπ ε Ειιάδα έρεη ηηο πςειόηεξεο
ηηκέο. ηα ζρήκαηα απνηππώλεηαη θαη ν κέζνο όξνο ηνπ δείγκαηόο καο ησλ πέληε
ρσξώλ ην νπνίν αλ θαη κηθξό είλαη αληηπξνζσπεπηηθό θαζώο πεξηιακβάλεη ρώξεο
πνηθίισλ βηνηηθώλ επηπέδσλ. Παξαηεξώληαο ηα δηαγξάκκαηα είλαη θαλεξό όηη ε
Ειιάδα ζηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο βξίζθεηαη είηε θνληά ζην κέζν όξν εάλ ε δεύμε
είλαη ζε κε-ζπκθνξεκέλε πεξηνρή είηε πνιύ πάλσ από ην κέζν όξν εάλ ε δεύμε είλαη
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ζε ζπκθνξεκέλε πεξηνρή. Επηπξόζζεηα παξαηεξνύκε όηη ζηηο ςειέο ζπρλόηεηεο ηα
ηέιε ζε όιεο ηηο ρώξεο είλαη γεληθά πνιύ ρακειόηεξα θαη εθεί ζπκβαδίδεη θαη ε
Ειιάδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο (2 έσο 8GHz) όπνπ θαη ηα
ηέιε είλαη πνιύ ςειά ν ΟΣΕ έρεη πεξίπνπ ην 50% ησλ δεύμεσλ ηα ηέιε ησλ νπνίσλ
αλαινγνύλ ζην 85% ησλ ζπλνιηθώλ εηεζίσλ ηειώλ πνπ πιεξώλεη ζηελ ΕΕΣΣ.
Επίζεο ζηελ δώλε ησλ 2GHz όπνπ ν ΟΣΕ έρεη πεξίπνπ 160 δεύμεηο νη πεξηζζόηεξεο
από απηέο δελ είλαη δπλαηόλ λα αληηθαηαζηαζνύλ ιόγσ ηνπ κήθνπο ησλ δεύμεσλ.

Δηάγξακκα 1: Σέιε γηα ηππηθέο δεύμεηο (γηα ηελ Ειιάδα ππνινγίζηεθαλ ηα ηέιε γηα
κε ζπκθνξεκέλεο πεξηνρέο)
Γηα λα είλαη πην νινθιεξσκέλε ε ζύγθξηζε πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε θαη ηελ
νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο θάζε ρώξαο. Αλ θαη θάηη ηέηνην δελ ήηαλ δπλαηό όινη
γλσξίδνπκε όηη ε ρώξα καο αληηκεησπίδεη κία νηθνλνκηθή θξίζε πξσηνθαλώλ
δηαζηάζεσλ πνπ πιήηηεη ηόζν ηνπο θαηαλαισηέο όζν θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σηο
ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο δξακαηηθήο κείσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο
δαπάλεο

ηηο

πθίζηαηαη

ην

ζύλνιν

ησλ

Σειεπηθνηλσληαθώλ

Εηαηξηώλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΟΣΕ. Οπόηε αλ ιάβνπκε ππόςε θαη ηελ νηθνλνκηθή
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θαηάζηαζε ηεο ρώξαο καο είλαη θαλεξό όηη ηα ηέιε ρξήζεο θάζκαηνο πνπ θαινύληαη
λα πιεξώζνπλ νη Σειεπηθνηλσληαθέο Εηαηξίεο ζηελ Ειιάδα είλαη ππέξνγθα. Με ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηελ ΕΕΣΣ λα κεηώζεη ηα ηέιε
θαη λα αλαθνπθίζεη ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο εηαηξίεο δίλνληαο ηελ επθαηξία πνζά πνπ
ζα εμνηθνλνκεζνύλ λα επελδπζνύλ ζε αλαπηπμηαθά έξγα.

Δηάγξακκα 2: Σέιε γηα ηππηθέο δεύμεηο (γηα ηελ Ειιάδα ππνινγίζηεθαλ ηα ηέιε γηα
ζπκθνξεκέλεο πεξηνρέο)
Αθνινύζσο αλαπηύζζνπκε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζαλ λα κεησζνύλ ηα
ηέιε θαη ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηεί έλαο ή ζπλδπαζκόο πεξηζζνηέξσλ:
πληζηνύκε ηε κείσζε ησλ ηηκώλ ηνπ ζπληειεζηή 1 θπξίσο γηα ηηο ρακειέο
ζπρλόηεηεο.
Πξνηείλνπκε ζηνλ ππνινγηζκό ησλ ηειώλ ρξήζεο θάζκαηνο γηα θάζε
ξαδηνδίαπιν λα ιακβάλεηαη ππόςε ην πιήζνο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ
ξαδηνδεύμεσλ ζηελ ίδηα δώλε ιεηηνπξγίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα έπξεπε
λα νξηζηεί έλαο ζπληειεζηήο ν νπνίνο ζα πξνζδηνξίδεη ηελ έθπησζε αλάινγα
κε ην πιήζνο ησλ εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ ζηελ ίδηα δώλε θαη ζα έρεη
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θιηκαθνύκελεο ηηκέο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε εθαξκόδνπλ ζηελ Θηαιία όπνπ ν
ζπληειεζηήο νξίδεηαη σο αθνινύζσο:
Πιήζνο ηαζεξώλ
πληειεζηήο
Ακθίδξνκσλ Ζεύμεσλ
1-10
11-40
41-80
Πεξηζζόηεξεο ηνπ 80

1
0,75
0,5
0,25

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επηηξέπνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ηε ρξήζε ηνπ
Adaptive transmit power control (ATPC) πνπ βειηηώλεη ηελ απνδνηηθή ρξήζε
ηνπ θάζκαηνο θαζώο πεξηνξίδεηαη ε ηζρύο ηνπ πνκπνύ κε απνηέιεζκα λα
κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα παξεκβνιώλ. Έηζη βειηηώλεηαη ν παξάγνληαο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπρλνηήησλ πνπ ζπλδέεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε
κπάληα θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή, παξέρνληαο κηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ
ξαδηνθάζκαηνο. Καζώο ζα κπνξνύλ λα αδεηνδνηεζνύλ πεξηζζόηεξεο δεύμεηο
θαη άξα ην ζπλνιηθά ηέιε ρξήζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κπάληα θαη
γεσγξαθηθή πεξηνρή λα απμεζνύλ, ζα κπνξνύζαλ λα επηβξαβεπηνύλ νη
πάξνρνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηελ ηερλνινγία κε κείσζε ησλ ηειώλ ηεο
αληίζηνηρεο δεύμεο.
Πξνηείλνπκε λα θαηαξγεζεί ν ζπληειεζηήο 3 θαζώο νη αλαινγηθέο δεύμεηο
έρνπλ εθιείςεη θαη ν νξηζκόο ηνπ δελ ζπλάδεη κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.
Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη ε κείσζε ησλ ηειώλ ζε
πεξίπησζε ρξήζεο νξηδόληηαο θαη θάζεηεο πόισζεο ζηελ ίδηα δεύμε (cross
polarization). ηελ Πνξηνγαιία ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηα ηέιε κεηώλνληαη
θαηά 50%.
Σέινο ζα πξέπεη λα νξηζηνύλ εηδηθά ηέιε ρξήζεο ζπρλνηήησλ γηα ηνλ
εθάζηνηε πάξνρν ηεο Καζνιηθήο ππεξεζίαο θαη γηα ηηο δεύμεηο πνπ θαιύπηνπλ
ηηο ππνρξεώζεηο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. Καζώο ν ΟΣΕ έρεη νξηζηεί σο
Τπόρξενο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, πνιιέο από ηηο δεύμεηο ηνπ ΟΣΕ
έρνπλ πινπνηεζεί ώζηε λα θαιύπηνπλ ηηο ζρεηηθέο ππνρξεώζεηο. Σέηνηεο
πεξηπηώζεηο είλαη νη ςεθηαθέο 2-θάλαιεο θαη 4-θάλαιεο αζύξκαηεο δεύμεηο
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ζηελ δώλε 420-430 / 440-450 MHz. Οη δεύμεηο απηέο εμππεξεηνύλ θπξίσο
απνκνλσκέλνπο ζπλδξνκεηέο ζηνπο νπνίνπο ην θόζηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ελαέξησλ θαισδίσλ είλαη εμαηξεηηθά πςειό. Αλαθέξνπκε ζρεηηθά όηη ην
θόζηνο απηό ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα θηάζεη ηηο 10.000€ ιόγσ
κεγάισλ απνζηάζεσλ, ελώ θάζε δεύμε εμππεξεηεί έλαλ κόλν ζπλδξνκεηή κε
κία ηειεθσληθή ζύλδεζε. Επηπιένλ νη βιάβεο ζηα θαιώδηα απηά είλαη ζπρλέο
θαη ην θόζηνο ζπληήξεζεο πνιύ πςειό. Λακβάλνληαο ππόςε όηη κέρξη
ζήκεξα ν ΟΣΕ δελ έρεη απνδεκησζεί γηα ην θόζηνο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο
Τπεξεζίαο, αιιά θαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε ην θόζηνο απηό δελ ζα πξέπεη λα
επηβαξύλεηαη κε επηπξόζζεηα «δηνηθεηηθά ηέιε», πξνηείλεηαη κείσζε ησλ
εηεζίσλ ηειώλ θάζκαηνο γηα ηηο δώλεο απηέο.
ρεηηθή πξόβιεςε ζα κπνξνύζε λα ππάξρεη θαη γηα ηηο ππόινηπεο δώλεο ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη δεύμεηο ιεηηνπξγνύλ ζε πεξηνρέο πνπ θαιύπηνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε επξπδσληθώλ
ππεξεζηώλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. ηα πιαίζηα απηά ζεσξνύκε ζεηηθή ηελ
εμαίξεζε ησλ Δήκσλ Κπζήξσλ, πεηζώλ, Ύδξαο από ηηο ζπκθνξεκέλεο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
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Απάληεζε ΟΣΕ Α.Ε. ζηε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε αλαθνξηθά κε ηελ Αλαζεώξεζε ηνπ Καλνληζκνύ
Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ Εθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ (εθηόο
ηεο ηαζεξήο Δνξπθνξηθήο Τπεξεζίαο)
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