
 
 

 
 

ΟΤΕ Α.Ε.       Αθήνα, 04–12-2012 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ    Αριθ.:  523 / 357951 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 
Α. Ματσούκα 
Τηλ.: 210 611 7834 
 
 
ΠΡΟΣ : ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Τροποποίηση 

του Κανονισμού Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων 
ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  

 
 
 
 
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την απάντηση της εταιρείας μας στη δημόσια 

διαβούλευση της Επιτροπής σας επί του σχεδίου «Κανονισμός Χρήσης και 

Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας 

για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.». 

 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή/και διευκρίνιση. 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : σελ. 2 
 
 
 
 

        Κ. ΠΛΟΥΜΠΗΣ 
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.  

 

 

Ο ΟΤΕ καλωσορίζει τη δημόσια διαβούλευση και εκτιμά την ευκαιρία που του 

δίνεται να σχολιάσει το σχέδιο αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισμός Χρήσης και 

Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας 

για την Παροχή δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». Θεωρούμε 

ότι, κατ’ αρχήν, οι διατάξεις του κινούνται μέσα στα πλαίσια της νομοθετικής 

εξουσιοδότησης του Ν. 4070/2012 και ειδικότερα των άρθρων 20 – 27 του νόμου 

αυτού. Παράλληλα, αναπτύσσονται οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις επί 

του υπό διαβούλευση Κανονισμού της ΕΕΤΤ:  

 

• Άρθρο 4 – Νέα Παράγραφος 
 

Η διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος 

είναι πολύ σημαντική και η ΕΕΤΤ πρέπει να μεριμνά για την 

αποθεματοποίηση του φάσματος. Όμως η επιβεβαίωση της ορθής αξιοποίησης 

και της πραγματικής χρήσης του φάσματος πρέπει να γίνεται με σαφή και 

αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα επηρεάζουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες και 

επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομικές συνθήκες και τις 

τεχνολογικές εξελίξεις της αγορές. Καταλήγοντας, προτείνουμε την προσθήκη 

νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 4, ως ακολούθως:  

«Η επιβεβαίωση της ορθής αξιοποίησης και της πραγματικής χρήσης του 

φάσματος πρέπει να γίνεται με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα 

επηρεάζουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες και επενδύσεις. » 
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• Άρθρο 12 -  παράγραφος 4 
 

 

Η διάρκεια των δύο (2) μηνών που προτείνεται για δικαίωμα χρήσης που 

χορηγείται σε προσωρινή βάση είναι πολύ μικρή καθώς απαιτεί πολύ καλό 

προγραμματισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συχνά και του εξωτερικού, 

για την παροχή της προσωρινής υπηρεσίας. Έτσι προτείνουμε η παράγραφος 4 

του άρθρου 12 να τροποποιηθεί ως ακολούθως: “Η διάρκεια δικαιώματος 

χρήσης που χορηγείται σε προσωρινή βάση δεν υπερβαίνει τους δύο (2) τρεις 

(3) μήνες και μπορεί να ανανεώνεται άπαξ έως δύο (2) μήνες επιπλέον άλλες 

τρεις (3) φορές.” 

 

• Άρθρο 13 - παράγραφος 1 
 

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι πλήρως 

οριστικοποιημένα σαράντα πέντε (45) μέρες πριν την σχεδιαζόμενη 

υλοποίησης της τροποποίησης, συχνά λόγω εξωγενών παραγόντων. Και γι’ 

αυτό ο ΟΤΕ προτείνει η αίτηση για τροποποίηση να υποβάλλεται τριάντα (30) 

ημέρες πριν την υλοποίηση της τροποποίησης και όχι σαράντα πέντε (45) 

όπως προδιαγράφεται στο σχέδιο της απόφασης.  

 

 

 

  


