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Προς: Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο
OTE AE
κ Παναγή Βουρλούμη
Κιφισίας 99
151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

Θέμα: Wimax Ιπποκρατείου Πολιτείας

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε και Δ/ντα Σύμβουλε,
Στην περιοχή που διαμένουμε και δραστηριοποιούμαστε, εντός του οικισμού της Ιπποκρατείου 
Πολιτείας, λειτουργεί ήδη από το 2007 πιλοτικό πρόγραμμα σταθερής τηλεφωνίας (VOIP) και 
INTERNET, τεχνολογίας WIMAX, προκειμένου να τηλεφωνοδοτηθούν οι πλέον των 100 εκκρεμείς 
αιτήσεις νέων συνδέσεων (εκκρεμούν από το 2005) και ταυτόχρονα αντικατασταθεί το υπάρχον 
απαξιωμένο (μη υποστηριζόμενο) σύστημα τηλεφωνίας τύπου ΣΑΡ, στις υφιστάμενες τηλεφωνικές 
συνδέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από σχετικό αίτημά μας, μας ενημερώσατε με την 
526/362752/20.3.2009 επιστολή της Γενικής Δ/νσης Τεχνολογίας, ότι απαιτούνται παραχωρητήρια 
από τις Δημοτικές Αρχές της περιοχής, για τις ενδεδειγμένες θέσεις κεραιών της περιοχής.

Έτσι με την 122/2009/13.10.2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών, αποφασίστηκε η 
παραχώρηση προς αδειοδότηση 4+1 κεραιών σταθερής τηλεφωνίας, στις από κοινού με τον ΟΤΕ 
συμφωνηθείσες θέσεις. Επιπρόσθετα, με την 652/15.3.2010 επιστολή της, η Κοινότητα Αφιδνών 
τοποθετήθηκε ως προς το θέμα της χορηγίας που περιλαμβάνονταν στην απόφαση του 
Κοινοτικού Συμβουλίου προς τη Δ/νση Επικοινωνίας του ΟΤΕ, ύστερα από παρέμβαση της 
Γενικής Δ/νσης Περιφερειών, η οποία θεωρεί το γεγονός αυτό ως την απαραίτητη προϋπόθεση για 
την υπογραφή από την πλευρά της των σχετικών παραχωρητηρίων εγγράφων.
Παρά το γεγονός ότι:

1. έχει περάσει μήνας από την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών από την πλευρά της 
Κοινότητάς μας, 

2. ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργία του συστήματος, βρίσκεται ήδη στις αποθήκες 
σας και απαξιώνεται ημέρα με την ημέρα, 

3. ο ΟΤΕ ζημιώνεται από τη μακροχρόνια χρήση του πιλοτικού προγράμματος, 
το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας υποχρεώνει τον ΟΤΕ να παρέχει την καθολική υπηρεσία 

προς τους πολίτες, 
4. η Γενική Δ/νση Περιφερειών και συγκεκριμένα το Τηλεπ. Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής, 

κωλυσιεργεί τις υπογραφές των παραχωρητηρίων και άρα τις εγκαταστάσεις και την 
ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών – κατοίκων της περιοχής μας.

Παρακαλούμε, λοιπόν, για την αρωγή σας, προκειμένου να απεμπλακεί η υπόθεση άμεσα, με 
γνώμωνα την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και την πιστοποίηση του συστήματος αυτού 
(WIMAX) για εγκατάστασή του και σε άλλες περιοχές.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων αναμένοντας την απάντησή σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
OTE AE 
 Γενική Δ/νση Τεχνολογίας
 Γενική Δ/νση Περιφερειών
Κοινότητα Αφιδνών 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος               Ο Γραμματέας

Κώστας Κραββαρίτης          Δρ Γεώργιος Δρόσος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 
ΟΤΕ ΑΕ

Τεχνική Περιοχή Αφιδνών
ΑΦΙΔΝΕΣ
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