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ΘΕΜΑ: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε την εξέταση της αναγκαιότητας του 

περιορισµού του Αριθµού των ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800 

και 2600 MHz και τη διαδικασία χορήγησής τους.  

 

Σχετικά µε την ανωτέρω δηµόσια διαβούλευση που διεξάγει η Επιτροπή Σας, θα θέλαµε να 

παραθέσουµε τις θέσεις της εταιρείας µας ως προς τα ζητήµατα που θα προκύψουν από τη χορήγηση 

της ζώνης των 2600 MHz, προτείνοντας παράλληλα λύσεις διευθέτησης τους µέσω των οποίων θα 

είναι δυνατή η απρόσκοπτη έκβαση της δηµοπρασίας.  

 

Όπως αναφέρεται στο κείµενο της δηµόσιας διαβούλευσης, ο ΟΤΕ άσκησε ενώπιον του Συµβουλίου 

της Επικρατείας την από 11/03/2002 (αριθ. κατ. 1277/13-03-2002) αίτηση ακυρώσεως και ζητά να 

ακυρωθεί η µε αριθµό 229/26/14-9-2001 απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση του Π.∆. 437/1995 

“Έκδοση Ειδικής Άδειας για την εγκατάσταση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκµετάλλευση 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την άσκηση άλλων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων από τον ΟΤΕ 

Α.Ε”» (ΦΕΚ 1303/Β/9-10-2001), µε την οποία περιόρισε χρονικά τη χρήση της ζώνης 2520-2670 MHz 

από τον ΟΤΕ για τη λειτουργία των συστηµάτων Συνδροµητικών Αγροτικών Ραδιοδικτύων (ΣΑΡ) 

µέχρι την 31-12-2006. 

 

Οι λόγοι για τους οποίους ο ΟΤΕ προσέβαλε την απόφαση αυτή, οι οποίοι αν και είναι γνωστοί στην 

Επιτροπή σας, έχουν ως εξής: 

 

Ο ΟΤΕ από το 1995, µε βάση το ως άνω Π.∆. 437/1995, δυνάµει του οποίου εκχωρήθηκε σ’ αυτόν η 

ζώνη 2,5-2,6 GHz µε φάσµα 2×56 MHz για χρονικό διάστηµα 25 ετών, δηλ. µέχρι το 2020, σχεδίασε 



 
 

και ανάπτυξε ραδιοσυστήµατα ΣΑΡ µε στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της 

Καθολικής Υπηρεσίας σε πλειάδα οικισµών σε αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές, 

εκπληρώνοντας µεγάλο µέρος των τηλεπικοινωνιακών αναγκών πολλών νοµών. Σηµειώνεται ότι οι 

αρχικές επενδύσεις ήταν υψηλές και αφορούσαν την κάλυψη απαιτήσεων της Καθολικής Υπηρεσίας 

και µόνο, δηλαδή µεγάλη γεωγραφική έκταση και µικρή πελατειακή βάση. 

 

Η ως άνω µε αριθµό 229/26/14-9-2001 απόφαση της ΕΕΤΤ που τροποποίησε την Άδεια του ΟΤΕ 

µειώνοντας κατά 14 χρόνια τη διάρκεια της χρήσης των ανωτέρω ζωνών από τον ΟΤΕ, ήταν 

αποτέλεσµα λανθασµένης εφαρµογής Ψηφίσµατος 223/2000 της ITU, διότι η ITU έδινε µε το 

ψήφισµά της αυτό το περιθώριο στους Εθνικούς ∆ιαχειριστές Φάσµατος (administrators) να λάβουν 

υπόψη τα αιτήµατα της αγοράς και άλλους εθνικούς παράγοντες. Ας σηµειωθεί ότι και στην 

Παγκόσµια Συνδιάσκεψη της ITU το 2007, δηλαδή επτά χρόνια µετά την απόφαση της ΕΕΤΤ, το εν 

λόγω Ψήφισµα παρέµεινε ακριβώς το ίδιο.  

 

Με τον κατά τα ανωτέρω χρονικό περιορισµό της χρήσης των συγκεκριµένων ζωνών από τον ΟΤΕ, η 

ΕΕΤΤ, χωρίς να λάβει υπόψη την υποχρέωση του ΟΤΕ για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, 

δηµιούργησε σ’ αυτόν τεράστιες δυσκολίες απαξιώνοντας σηµαντικότατες (πρόσφατες τότε) 

επενδύσεις και προκαλώντας του σηµαντικές δυσκολίες για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας σε 

αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές. 

 

Θα θέλαµε επίσης να προσθέσουµε ότι στην κατά τα ανωτέρω τροποποίηση της Άδειας του ΟΤΕ δεν 

λήφθηκε υπόψη η διαδικασία αναδασµού. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται σε περιπτώσεις που 

αναγνωριστεί η ανάγκη αποµάκρυνσης από µία ζώνη µετά υπό προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα ορίζεται 

εύλογη αποζηµίωση που θα πρέπει να καταβληθεί στους κατόχους των δικαιωµάτων χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων στις εν λόγω ζώνες από την Ε.Ε.Τ.Τ., στις περιπτώσεις που ενδεχοµένως προκύπτει 

ζηµία από την εν λόγω απόφαση (βλ. Ν. 4070/2012 άρθρο 26 § 4, αλλά και τους προϊσχύσαντες Ν. 

3431/2006 άρθρο 23 § 8 και Ν. 2867/2000 άρθρο 7 § 7). Για παράδειγµα, στη ζώνη των 2,6GHz, έχει 

γίνει αναδασµός τόσο στην Νορβηγία όσο και στην Ολλανδία. Και στις δυο χώρες προτάθηκαν άλλες 

ζώνες, 2,1GHz και 1,5GHz αντίστοιχα όπου οι εταιρίες µετέφεραν τα συστήµατά τους. Σηµειώνεται 

ότι στην Ολλανδία πρώτα έγινε ο αναδασµός και η µεταφορά των συστηµάτων στη νέα ζώνη και µετά 

ανακλήθηκε η άδεια. 

 

Κατανοώντας την αναγκαιότητα στη ζώνη των 2,6GHz της εγκατάστασης, λειτουργίας και 

εκµετάλλευσης Επίγειου ∆ηµόσιου ∆ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών µέσω του οποίου θα 

παρέχονται στην Ελληνική Επικράτεια ∆ηµόσιες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύµφωνα µε 

την Απόφαση 2008/477/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2008, και όπως εκάστοτε 



 
 

ισχύει, σχετικά µε την εναρµόνιση της ζώνης 2600 ΜΗz στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και µε την 

επιφύλαξη των δικαιωµάτων µας από την ως άνω από 11/03/2002 (αριθ. κατ. 1277/13-03-2002) αίτησή 

µας για την ακύρωση της µε αριθµό 229/26/14-9-2001 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκκρεµεί ενώπιον 

του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο ΟΤΕ προτείνει τη διευθέτηση του προβλήµατος µε την προσωρινή 

εκχώρηση και χρήση της συγκεκριµένης φασµατικής ζώνης χωρίς την καταβολή τελών, διότι τούτο, 

σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάρυνε το κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας, για µια µεταβατική 

χρονική περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων ετών από την Επιτροπή σας στον ΟΤΕ σε δευτερεύουσα 

βάση, είτε για το ίδιο χρονικό διάστηµα µόνο για τις γεωγραφικές περιοχές που εξυπηρετούν τις 

ανάγκες της Καθολικής Υπηρεσίας, µε την αναγκαστική ανοχή του/των τυχόν υπερθεµατιστή/τών της 

δηµοπρασίας. Για την περίπτωση εκχώρησης σε δευτερεύουσα βάση σύµφωνα µε το Άρθρο 5 του 

Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων οι σταθµοί µιας Υπηρεσίας που εµφανίζεται 

στην Κατανοµή σε δευτερεύουσα βάση δεν πρέπει να προκαλούν παρεµβολές στους σταθµούς µιας 

Υπηρεσίας που εµφανίζεται στην Κατανοµή σε πρωτεύουσα βάση, άσχετα αν οι συχνότητες τους 

εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρηθούν µεταγενέστερα και δεν µπορούν να διεκδικούν 

προστασία από παρεµβολές που προκαλούνται από σταθµούς µιας Υπηρεσίας που εµφανίζεται στην 

Κατανοµή σε πρωτεύουσα βάση, στους οποίους οι συχνότητες εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να 

εκχωρηθούν µεταγενέστερα. Εποµένως, µε την πρόταση αυτή µπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της 

δηµοπρασίας για τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης στις ζώνες αυτές, καθώς ο ΟΤΕ θα δεσµευτεί, 

είτε για τη χρήση τους µόνο σε δευτερογενή βάση αφού θα έχουν όλα τα δικαιώµατα και την 

προστασία που τους παρέχει ο Εθνικός Κανονισµός Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων λόγω της 

εκχώρησης σ’ αυτούς σε πρωτογενή βάση της συγκεκριµένης φασµατικής ζώνης, είτε για τη χρήση 

αυτών µόνο σε αποµακρυσµένες περιοχές και µόνο για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα χωρίς να 

επηρεάζονται τα επιχειρηµατικά σχέδια του/των υπερθεµατιστή/ών της δηµοπρασίας.  

 

Σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλούµε για τις απόψεις της Επιτροπή σας σχετικά. Είµαστε στη 

διάθεση σας για κάθε επιπλέον συζήτηση/ διευκρίνιση.  
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