
Subject: ∆ικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800 και 2600 MHz 

 

Αναφορικά µε τη δηµοσιευθείσα διαβούλευση για τα δικαιώµατα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων σιις ζώνες 800 και 2500 MHz: 

 

1. Συγχαίρω την οµάδα προετοιµασίας του σχετικού τεύχους για την υποδειγµατική 

επιµέλεια στην κατάρτιση των σχετικών κειµένων, που µπορούν να διασφαλίσουν µία 

δίκαιη και διαφανη διαδικασία εκχώρησης των σχετικών δικαιωµάτων. 

 

2. Επισηµαίνω ότι η διαφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης των ηλεκτρονικών 

υποδοµών σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες είναι µείζων στοχος της πολιτείας, 

καθώς οι κινητές εικοινωνίες αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την προσέλκυση 

επενδύσεων και τη διεύρνση της οικονοµικής δραστηριότητας και της απασχόλησης. 

 

3. Κατανοώ ότι η πληθυσµιακή κάλυψη αποτελεί προφανή στόχο των ίδιων των 

παρόχων, προκειµένου να µεγιστοπιήσουν την εµπορική τους απόδοση. 

 

4. Αντιθέτως, η γεωγραφική κάλυψη δεν συµπίπτει πάντα µε τα βραχυχρόνια 

συµφέροντα των παρόχων, καθώς η εξυπηρέτηση των χρηστών στις 

πυκνοκατοικηµένες περιοχές κοστίζει λιγότερο εν σχέσει µε τις πιο 

αραιοκατοικηµένες περιοχές. 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, φρονώ ότι η ΕΕΤΤ έχει εθνικό καθήκον να 

διασφαλίσει την συµµετρική ανάπτυξη των ασυρµατων ευρυζωνικών υποδοµών, 

ιδίως στις περιοχές της χώρας που µειονεκτούν ως προς την οικονοµική και 

πληθυσµιακή τους ανάπτυξη. 

 

Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, µάλιστα, πιστευω ότι θα ήταν εξαιρετικά 

χρήσιµο και αναγκαίο να απαιτηθεί από τους παρόχους να εγγυηθούν και κάποια 

εύλογη γεωγραφική κάλυψη (π.χ. 80%) σε κάθε µία από τις διοικητικές 

περιφέρειες της χώρας. 
 

Με µια τέτοια προσθήκη στο κείµενο, θα αποτραπεί η ακραία καθυστέρηση που 

παρατηρήθηκε  στις επενδύσεις για τα δίκτυα 3G σε σηµαντικές πόλεις και 

περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, θα δοθεί ένα ισχυρό µήνυµα προς την αγορά, πως η 

ΕΕΤΤ ενθαρρύνει εµπράκτως την περιφερειακή ανάπτυξη, µε ιδιαίτερη έµφαση στον 

στρατηγικό τοµέα των ασύρµατων ευρυζωνικών υποδοµών. 

 

Η επιβάρυνση των παρόχων από την υποχρέωση να καλύψουν και γεωγραφικές 

περιοχές µε σχετικώς χαµηλότερη εµπορική σηµασία, θα είναι περιορισµένη και 

προσωρινή. Τουναντίον, µε την ραγδαία ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης, η 

επένδυση στις περιφέρειες θα έχει, µεσοπρόθεσµα, περισσότερα θετικά 

αποτελέσµατα και σηµαντικές αναπτυξιακές συνέργειες. 

 

Είµαι βέβαιος ότι συµµερίζεστε τον ως άνω προβληµατισµό και ως εκ τούτου, δεν θα 

επιτρέψετε να δηµιουργηθεί ένα νέο και ιδιαίτερα επικίνδυνο (εθνικά και 

αναπτυξιακά) ψηφιακό χάσµα µεταξύ "κέντρου" και "περιφέρειας". 

 

Με εκτίµηση και συναδελφικους χαιρετισµούς 
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