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1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής 
ανάπτυξη της αγοράς

Στόχοι

 Να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά σταθερής και 
κινητής σε επίπεδο δικτύων και υπηρεσιών

 Να  ενθαρρύνουμε  τη  συνεγκατάσταση  και  την  κοινή  χρήση  υποδομών  σε 
σταθερή και κινητή τηλεφωνία προς μείωση του κόστους ανάπτυξης δικτύων και 
προστασία του περιβάλλοντος

 Να διευκολύνουμε την ομαλή μετάβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς υπό 
όρους που θα εξασφαλίζουν τη μακροβιότητα των νέων υποδομών αλλά και την 
απόδοση των υφιστάμενων επενδύσεων.

Κύριες Δράσεις

Α.1. Ανάλυση επιμέρους αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Κατά το 2011, θα ξεκινήσει ο 3ος κύκλος Ανάλυσης Αγορών. Έμφαση θα δοθεί 
στις αναλύσεις  των  αγορών  χονδρικής  ευρυζωνικής  πρόσβασης  και 
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, προκειμένου να ληφθούν τα 
αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή από τον ΟΤΕ 
υπηρεσιών VDSL.

Α.2. Επικαιροποίηση Προσφορών Αναφοράς
Οι προσφορές αναφοράς διασφαλίζουν τη διαφάνεια και αμεροληψία  στους 
όρους παροχής προϊόντων χονδρικής. Κατά το 2011, αφού ολοκληρωθεί ο 3ος 

κύκλος ανάλυσης των σχετικών αγορών, η ΕΕΤΤ θα δώσει έμφαση:

(α)  Στην  προσφορά  αναφοράς  χονδρικής  ευρυζωνικής  πρόσβασης  (RBO), 
ώστε  να  συμπεριληφθούν  όλες οι  αναγκαίες  προβλέψεις  για  τη  διάθεση 
προϊόντων χονδρικής, τα οποία θα αντιστοιχούν στις λιανικές υπηρεσίες VDSL 
που αποσκοπεί να διαθέσει ο ΟΤΕ στην αγορά.

(β) Στην προσφορά αναφοράς αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 
(RUO), ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εναλλακτικών παρόχων στον 
υποβρόχο,  στις  περιοχές  εκείνες  που ο  ΟΤΕ  προχωρεί στην  ανάπτυξη  και 
διάθεση υπηρεσιών VDSL.

Α.3. Έλεγχος οικονομικών προσφορών & συνδυαστικών πακέτων ΟΤΕ
Από το πρώτο τρίμηνο του 2011, η ΕΕΤΤ θα ξεκινήσει τη χρήση του νέου 
μοντέλου ελέγχου των οικονομικών προσφορών και συνδυαστικών πακέτων 
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του ΟΤΕ, το οποίο έχει ήδη διαβουλευθεί με την αγορά. Η χρήση του νέου 
μοντέλου  βελτιώνει  περαιτέρω  τη  διαφάνεια,  τη  σταθερότητα  και  την 
ταχύτητα στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Α.4. Προσδιορισμός τελών τερματισμού κινητής και σταθερής
Το  2011,  η  ΕΕΤΤ  θα  προχωρήσει  στη  δημιουργία  νέων  τεχνοοικονομικών 
μοντέλων  για τον υπολογισμό των τελών τερματισμού των δικτύων κινητής 
και  σταθερής,  ακολουθώντας  τις επιταγές  της  σχετικής  Σύστασης  της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.  Το  γεγονός  αυτό  αναμένεται  να  οδηγήσει  σε 
περαιτέρω μείωση των τελών τερματισμού, μετά από ανάλυση των σχετικών 
αγορών.

Α.5. Κανονισμός Διαχείρισης Συχνοτήτων στο δίκτυο πρόσβασης
Η ΕΕΤΤ θα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση ενός συνόλου κανόνων, οι οποίοι 
θα διέπουν τον τρόπο χρήσης του δικτύου πρόσβασης (από τα αστικά κέντρα 
μέχρι τις εγκαταστάσεις των τελικών χρηστών), ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
αμοιβαίες παρεμβολές κατά τη μετάδοση σημάτων xDSL.  Οι κανόνες αυτοί 
δεν αφορούν μόνο τον ΟΤΕ, αλλά όλους τους παρόχους, που χρησιμοποιούν 
το  υφιστάμενο  δίκτυο  χαλκού  του  ΟΤΕ  για  τη  διάθεση  ευρυζωνικών 
υπηρεσιών xDSL.

Στόχος είναι, μέσω της αποδοχής κοινών κανόνων, να διασφαλιστεί η ισότιμη 
χρήση του δικτύου πρόσβασης από όλους τους παρόχους και να αποτραπούν 
αντι-ανταγωνιστικές συμπεριφορές.

Α.6. Τροποποίηση Κανονισμού Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου
Η ΕΕΤΤ θα τροποποιήσει τον κανονισμό Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου ώστε 
να απλοποιηθούν οι  σχετικές διαδικασίες  εκχώρησης και  να ενθαρρυνθεί  η 
διάδοση και χρήση του διαδικτύου.

Α.7. Αναβάθμιση διαδικτυακής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήσεων
Η ΕΕΤΤ θα αξιολογήσει τη διαδικτυακή εφαρμογή, που ήδη χρησιμοποιείται 
για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με άδειες και αριθμοδοτικούς πόρους, και 
θα  εξετάσει  την  επέκτασή  της  και  σε  άλλες υπηρεσίες.  Στόχος  είναι  να 
καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, ευέλικτη και «πράσινη» η επικοινωνία 
της με τους ρυθμιζόμενους φορείς, με τη μείωση του διακινούμενου χαρτιού.

Α.8. Υλοποίηση δευτερογενούς νομοθεσίας
Μετά την ψήφιση κάθε νόμου, ο οποίος επηρεάζει το θεσμικό πλαίσιο για την 
αγορά  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  η  ΕΕΤΤ  θα  εξετάσει  τις ανάγκες  για 
τροποποιήσεις στη δευτερογενή νομοθεσία. Στη συνέχεια θα προχωρήσει με 
την εκπόνηση όλων των σχετικών αποφάσεων ή/ και εισηγήσεων, σύμφωνα 
με τις αρμοδιότητες της και τις επιταγές του νομοθέτη.

Α.9. Εποπτικές παρεμβάσεις
Το 2011 θα συνεχισθούν και  θα εντατικοποιηθούν περαιτέρω οι  εποπτικές 
δράσεις της ΕΕΤΤ, με στόχο την τήρηση της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας 
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και του δικαίου περί ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της 
ΕΕΤΤ.

Α.10. Συμμετοχή στις δράσεις του BEREC
Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει την ενεργή συμμετοχή της στις εργασίες και δράσεις του 
BEREC,  με  σκοπό να εμπλουτίσει  την τεχνογνωσία  της,  να μεταφέρει  την 
εμπειρία της, να συμμετέχει στη διαμόρφωση κοινών ρυθμιστικών πρακτικών. 
Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει ενεργά στη δημιουργία μίας εναρμονισμένης 
Ευρωπαϊκής αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα τα εθνικά συμφέροντα και 
αναδεικνύοντας την ελληνική προστιθέμενη αξία.

Στρατηγικός άξονας Β: Προστασία του καταναλωτή και ενθάρρυνση της 
αξιοποίησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Στόχοι

 Να  ενισχύσουμε  τη  θέση  του  καταναλωτή,  προάγοντας  τη  διαφάνεια  στην 
πληροφόρηση,  σε  θέματα  τιμών  και  ποιότητας,  και  διευκολύνοντας  τη 
φορητότητα και την απρόσκοπτη μετακίνηση από ένα πάροχο σε άλλο.

 Να διασφαλίσουμε την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών σε όλη την επικράτεια.

 Να προστατεύσουμε τον καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές, ιδιαίτερα κατά τη 
χρήση και τιμολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 Να  ενθαρρύνουμε  την  υιοθέτηση  και  αξιοποίηση  υπηρεσιών  ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών  και  διαδικτύου,  μέσα  από  την  ενημέρωση  και  κινητοποίηση 
χρηστών και φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Κύριες Δράσεις

Β.1. Κόμβος Μέτρησης Ευρυζωνικών Χαρακτηριστικών (ΚΟΜΕΧ)
Κατά  το  2011  θα  επεκταθεί  η  λειτουργικότητα  του  Κόμβου  Μέτρησης 
Ευρυζωνικών Χαρακτηριστικών της ΕΕΤΤ (ΚΟΜΕΧ), με διττό στόχο:

- Να  παρέχει  τη  δυνατότητα  στους χρήστες  για  την  εξαγωγή 
εξατομικευμένων  στατιστικών,  ώστε  να  έχουν  καλύτερη  εικόνα  την 
ταχύτητας και απόδοσης της ευρυζωνικής τους πρόσβασης.

- Να  συγκεντρώνει  και  να  απεικονίζει  μετρήσεις  σε  ένα  γεωγραφικό 
σύστημα  πληροφοριών,  ώστε  η  Πολιτεία,  οι  πάροχοι  αλλά  και  οι 
καταναλωτές να έχουν εικόνα για  τις πραγματικές ταχύτητες πρόσβασης 
στο διαδίκτυο που επιτυγχάνονται ανά περιοχή.

Β.2. Οργάνωση υπηρεσιών σύγκρισης τιμών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
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Στόχος του έργου είναι η διάθεση στο κοινό συγκρίσιμων πληροφοριών για το 
κόστος  των  διαφόρων  πακέτων  υπηρεσιών  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών 
(σταθερής  και  κινητής),  ανάλογα  με  τα  χαρακτηριστικά  χρήσης  του  κάθε 
καταναλωτή. 

Πρόθεση  της  ΕΕΤΤ  είναι  η  υπηρεσία  αυτή  να  παρέχεται  από  ιδιωτικούς 
φορείς, όπως γίνεται ήδη σε Μ. Βρετανία, Ιταλία κλπ. Στην κατεύθυνση αυτή 
θα  θεσμοθετηθεί  διαδικασία  πιστοποίησης  φορέων  που  παρέχουν  σχετικές 
υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των υπηρεσιών που διαθέτουν.

Β.3. Διασφάλιση  της  διαφανούς  λειτουργίας  των  Υπηρεσιών 
Πολυμεσικών Πληροφοριών
Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει τις ρυθμιστικές και εποπτικές παρεμβάσεις, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ενημέρωση και η προστασία των καταναλωτών κατά τη 
χρησιμοποίηση  υπηρεσιών  πολυμεσικών  πληροφοριών.  Στην  κατεύθυνση 
αυτή και με στόχο την περαιτέρω θωράκιση των καταναλωτών, η ΕΕΤΤ θα 
συμμετέχει  σε  διεθνή  συνεργασία,  υπό  την  ομπρέλα  του  BEREC,  για  την 
αντιμετώπιση σχετικών κινδύνων από εταιρίες του εξωτερικού.

Β.4. Εξυπηρέτηση καταναλωτών
Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, μέσω του 
Τομέα  Εξυπηρέτησης  Καταναλωτών  (ΤΕΚ),  που  συμπεριλαμβάνει  τη 
διαχείριση  εγγράφων  παραπόνων  και  καταγγελιών  και  την  απάντηση  σε 
τηλεφωνικά αιτήματα. 

Β.5. Συμμετοχή στις δράσεις της «Ψηφιακής Ελλάδας 2020»
Η ΕΕΤΤ από την πρώτη στιγμή έθεσε υπό την αιγίδα της την πρωτοβουλία 
«Ψηφιακή Ελλάδα 2020», με στόχο την κατάστρωση και υποβολή προτάσεων 
πολιτικής για την ψηφιακή πορεία της χώρας την επόμενη δεκαετία. Το 2011 
θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε και να στηρίζουμε αυτήν τη διυπουργική 
προσπάθεια προκειμένου να οραματιστούμε και να κάνουμε πραγματικότητα 
το ψηφιακό μας μέλλον.

Στρατηγικός άξονας Γ: Βέλτιστη αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτή-
των

Στόχοι

 Να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα φάσματος σε ένα ευρύ πεδίο χρηστών και 
παρόχων,  ώστε  να  καταστεί  αυτό  αναπτυξιακό  εργαλείο,  να  επιταχυνθεί  η 
μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, και να αποβεί δυναμικό μέσο κάλυψης του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ κέντρου και περιφέρειας

 Να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των χρηστών του φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός αξιοποίησης αυτού προς 
όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
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 Να διασφαλίσουμε την ορθή χρήση του φάσματος, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
παρεμβολές στους νόμιμους χρήστες και οι πολίτες να απολαμβάνουν ένα υψηλό 
επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών.

Κύριες Δράσεις

Γ.1. Άρση  τεχνολογικών  περιορισμών  στη  χρήση  της  ζώνης  GSM  και 
χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης που λήγουν το 2012
Θα αρθούν οι τεχνολογικοί περιορισμοί στη χρήση των ζωνών 900 και 1800 
MHz, σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η παροχή υπηρεσιών 3G και να προαχθεί η κινητή ευρυζωνικότητα. 
Παράλληλα, θα ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης 
στη ζώνη 900 MHz, τα οποία λήγουν το  έτος  2012. Για το σκοπό αυτό έχει 
γίνει  από την ΕΕΤΤ  μία πρώτη αποτίμηση του προς διάθεση  φάσματος  και 
έχουν  τεθεί  σε  δημόσια  διαβούλευση  δύο  εναλλακτικές  μεθοδολογίες 
εκχώρησης με ανοικτές  και διαφανείς  διαδικασίες.  Επίσης, έχει προκηρυχθεί 
διαγωνισμός  για  την  πρόσληψη συμβούλου  για  την  υποστήριξη της ΕΕΤΤ 
στην όλη διαδικασία. Αξιολογώντας και τις προτάσεις των παρόχων, η ΕΕΤΤ 
θα  προχωρήσει  μέχρι  το  φθινόπωρο  στην  ολοκλήρωση της  διαδικασίας 
εκχώρησης.

Γ.2. Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για συχνότητες και κεραίες
Θα  δημιουργηθεί  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  υποδοχής  αιτημάτων  για  να 
υποστηρίξει  βασικές  λειτουργίες  της  διαχείρισης  του  φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων,  όπως  η  χορήγηση  δικαιωμάτων  χρήσης  και  αδειών 
κατασκευών  κεραιών,  σύμφωνα  με  την  νέα  μονο-απευθυντική  διαδικασία 
αδειοδότησης κεραιών.

Γ.3. Επέκταση Εποπτείας Φάσματος στην Περιφέρεια
Κατά το 2011 θα ολοκληρωθεί  η οργάνωση των δύο νέων περιφερειακών 
γραφείων της ΕΕΤΤ σε Πάτρα και Ηράκλειο, με στόχο τη βέλτιστη κάλυψη της 
ελληνικής  επικράτειας  κατά  την  εποπτεία  χρήσης  του  φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων.

Γ.4. Συμπλήρωση κανονισμού  τελών  εκχώρησης και  χρήσης  φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων
Θα προστεθούν προβλέψεις για ζώνες συχνοτήτων που δεν καλύπτονται από 
τον υφιστάμενο κανονισμό, π.χ. οι ζώνες λειτουργίας των συμπληρωματικών 
σταθμών εδάφους (CGS) της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας (ΜSS).

Γ.5. Αδειοδότηση Κινητών Υπηρεσιών Δορυφορικών Επικοινωνιών
Θα ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης για 
τις Κινητές  Υπηρεσίες  Δορυφορικών Επικοινωνιών,  σύμφωνα με  το ισχύον 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. 

Γ.6. Αδειοδότηση Υπηρεσιών Επικοινωνιών στη ζώνη των 28 GHz
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Θα υποβληθεί εισήγηση προς το Υπουργείο, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, 
για τον περιορισμό του αριθμού δικαιωμάτων χρήσης στη ζώνη των 28 GHz 
και  για  τη  διαδικασία  χορήγησης  δικαιωμάτων  χρήσης.  Στόχος  είναι  η 
χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης να ολοκληρωθεί μέσα στο 2011.

Γ.7. Εποπτεία φάσματος και επιτήρηση αγοράς ραδιοεξοπλισμού 
Το  2011  η  ΕΕΤΤ  θα  εξακολουθήσει  να  ασκεί  με  εντατικό  ρυθμό  τις 
αρμοδιότητες της για την εποπτεία και  έλεγχο του φάσματος. Έμφαση θα 
δοθεί στην αντιμετώπιση επιζήμιων παρεμβολών, στον έλεγχο παρόχων για 
την ικανοποίηση των όρων αδειών  τους και  στον έλεγχο μη εγκεκριμένου 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού.

2. ΑΓΟΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Στρατηγικός άξονας Α: Ανάπτυξη της Ταχυδρομικής Αγοράς και προστασία 
του καταναλωτή

Κύριες Δράσεις

Α.1. Εφαρμογή του νέου ταχυδρομικού νόμου
Με  βάση  τον  αναμενόμενο  νόμο  για  την  απελευθερωμένη  ταχυδρομική 
αγορά, η ΕΕΤΤ θα προχωρήσει στην έκδοση νέων κανονισμών λειτουργίας 
των ταχυδρομικών επιχειρήσεων και στην εκπόνηση γνωμοδοτήσεων για τις 
απαιτούμενες Υπουργικές Αποφάσεις.

Α.2. Συμμετοχή  στις δράσεις  της  Ομάδας  Ευρωπαίων  Ρυθμιστών 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ERGP)
Η ΕΕΤΤ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες και δράσεις της Ομάδας Ευρωπαίων 
Ρυθμιστών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ERGP), με σκοπό να αποκομίσει και να 
μεταφέρει  στην  ελληνική  αγορά τεχνογνωσία  και  βέλτιστες  πρακτικές  από 
χώρες που έχουν προηγηθεί στη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς.

Α.3. Εποπτικές δράσεις
Κατά το 2011 θα συνεχισθεί με αμείωτη ένταση η διενέργεια τακτικών και 
έκτακτων ελέγχων σε επιχειρήσεις με ταχυδρομική δραστηριότητα με σκοπό 
τη διερεύνηση της συμμόρφωσής  τους με το κανονιστικό πλαίσιο αλλά και 
την προστασία των καταναλωτών κατά τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Α.4. Διερεύνηση θεμάτων ανταγωνισμού – ρύθμιση της πρόσβασης στο 
Δημόσιο Ταχυδρομικό Δίκτυο
Στο  πλαίσιο  των  εποπτικών  της  αρμοδιοτήτων,  η  ΕΕΤΤ  θα  διερευνήσει 
ενδεχόμενες  παραβιάσεις  του  πλαισίου  του  ανταγωνισμού  από  τον  Φορέα 
Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ ΑΕ), και θα εξετάσει την ενδεχόμενη 
ανάγκη  ρύθμισης  της  ισότιμης  πρόσβασης  όλων  των  ταχυδρομικών 
επιχειρήσεων στο Δημόσιο Ταχυδρομικό Δίκτυο.
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Α.5. Επέκταση διαδικτυακών διαδικασιών
Κατά  το  2011  θα  αυτοματοποιηθούν  και  απλοποιηθούν  οι  υπάρχουσες 
διαδικασίες  ηλεκτρονικής  υποβολής  αιτήσεων/βεβαιώσεων  με  στόχο  να 
καταστεί  η  επικοινωνία  της  ΕΕΤΤ  με  τους ρυθμιζόμενους  φορείς  πιο 
αποτελεσματική, πιο «πράσινη» και πιο «ηλεκτρονική».

Στρατηγικός  άξονας  Β:  Διασφάλιση  της  Ποιότητας  της  Καθολικής 
Υπηρεσίας

Κύριες Δράσεις

Β.1. Έλεγχος Ποιότητας Καθολικής Υπηρεσίας
Ο έλεγχος της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται με τη χρήση 
μετρήσεων ποιότητας, βάσει ευρωπαϊκών προτύπων. Παράλληλα, το 2011 θα 
γίνει  αξιολόγηση  των  περιοχών  που  εξαιρούνται  της  προκαθορισμένης 
ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ).

Β.2. Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της Καθολικής Υπηρεσίας
Θα  μελετηθούν  τα  αποτελέσματα  εκτεταμένης  έρευνας  αγοράς  που  θα 
ολοκληρωθεί  στις αρχές  του  2011  και  θα  καταρτισθούν  προτάσεις  για 
βελτίωση της Καθολικής Υπηρεσίας, οι οποίες θα υποβληθούν στο Υπουργείο 
Υποδομών  Μεταφορών  και  Δικτύων,  αφού  πρώτα  τεθούν  σε  δημόσια 
διαβούλευση.
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