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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FORTHNET Α.Ε. ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΕΤΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ 800 και 2600 

MHz ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 

Λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη ζήτηση για ασύρµατη διακίνηση δεδοµένων και τη σπουδαιότητα 

του φάσµατος στις ζώνες των 800 και 2600 MHz για την εξυπηρέτηση της ζήτησης αυτής, θεωρούµε ότι 

η χορήγηση των σχετικών δικαιωµάτων χρήσης και οι όροι υπό τους οποίους θα παραχωρηθούν 

απαιτούν προσεκτική µελέτη µε γνώµονα και τις επιπτώσεις στις ευρύτερες συνθήκες του 

ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πράγµατι «η προστασία και η 

προαγωγή του ανταγωνισµού στην παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και των πολιτικών διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, 

που, µεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται» (σηµείο 1δ, άρθρο 3, Ν. 4070/2012) είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

παράµετρος δεδοµένης και της προτεινόµενης δεκαπενταετούς χρονικής διάρκειας χρήσης των εν λόγω 

δικαιωµάτων. Οι διαδικασίες αδειοδότησης αποτελούν ευκαιρία για την προώθηση πολιτικών που 

ενθαρρύνουν τον ανταγωνισµό προς όφελος της αγοράς και των καταναλωτών. Ιδίως η επιβολή 

υποχρεώσεων παροχής χονδρικών υπηρεσιών (περιλαµβανοµένης και της πρόσβασης µέσω MVNO) 

έχει τεράστια πρακτική σηµασία για τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισµού στην ευρύτερη αγορά 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Η διασφάλιση της δυνατότητας δραστηριοποίησης παρόχων εικονικής κινητής τηλεφωνίας στις ως 

άνω φασµατικές ζώνες, ή άλλως πως η χορήγηση χονδρικής πρόσβασης στους παρόχους υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε όρους διαφάνειας, έχει τεράστια πρακτική σηµασία, καθώς η χονδρική 

πρόσβαση στις υπηρεσίες ασύρµατης διακίνησης δεδοµένων θα αποτελέσει κλειδί για την πολυφωνία 

και την ένταση του ανταγωνισµού στις υπηρεσίες στο άµεσο µέλλον. Η διασφάλιση συνθηκών υγιούς 

και βιώσιµου ανταγωνισµού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση 

του χορηγούµενου φάσµατος προς όφελος των καταναλωτών και την προαγωγή συνθηκών που 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών και λύσεων, µέσω ρητής σχετικής διατύπωσης 

στο σχέδιο κειµένου της σύµβασης που θα προσφερθεί προς τους συµµετέχοντες υποψήφιους 

Αναδόχους.  
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Ενόψει µάλιστα των ειδικών συνθηκών της ελληνικής αγοράς, η οποία επί σειρά ετών χαρακτηρίστηκε 

από στασιµότητα στις συνθήκες ανταγωνισµού και υψηλές τιµές συγκριτικά µε άλλα Κράτη Μέλη, η 

υιοθέτηση ρητών υποχρεώσεων που θα διευκολύνουν και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των 

επιχειρηµατικών µοντέλων των MVNOs, αλλά και άλλων καινοτόµων υπηρεσιών, µε εύλογους και 

δίκαιους όρους, έχει κεφαλαιώδη σηµασία για την ποιότητα, την ποικιλία και τις τιµές των υπηρεσιών 

που θα απολαµβάνουν οι έλληνες καταναλωτές και εν τέλει για την ωφέλεια της εθνικής οικονοµίας 

υπό συνθήκες ανάπτυξης.  

 

Προς τούτο παρακαλούµε να διασφαλιστεί η εισαγωγή αντίστοιχης υποχρέωσης µε ρητή αναφορά στο 

τελικό κείµενο του υπό διαβούλευση σχεδίου.  
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