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ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΓΟΡΑ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες:
Ευρυζωνικότητα

2.105.000 συνδέσεις (Ιούνιος 2010)
352.000 νέες συνδέσεις το δωδεκάμηνο Ιούνιο 2009 – Ιούνιος
2010

1.160.000 γραμμές παρέχονται από εναλλακτικούς παρόχους
(22% των τηλεφωνικών γραμμών) με συνεγκατάσταση σε 882 
αστικά κέντρα με πρόσβαση στο 85% των τηλεφωνικών γραμμών
Διασφάλιση λειτουργίας του ανταγωνισμού με σημαντικά οφέλη
για τον καταναλωτή σε όρους ποιότητας και τιμής

Τιμή ΑΠΤΒ είναι η 8η φθηνότερη στην ΕΕ των 27 κρατών

Η ευρυζωνικότητα αποτελεί το υπόβαθρο για την
Ψηφιακή Ελλάδα του 2020 
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ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΓΟΡΑ

Κεραίες – Οι τρεις αρχές της ΕΕΤΤ:

Νομιμότητα λειτουργίας

Ταχεία τοποθέτηση, ταχεία αποξήλωση

Συνεχής έλεγχος ηλεκτρομαγνητικού πεδίου κατά
τη λειτουργία κεραιών και τερματικών συσκευών
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ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΓΟΡΑ

Αδειοδότηση κεραιών:
Κανονισμός συνεγκατάστασης

Διευκολύνει τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην
ανάπτυξη των δικτύων τους, μειώνει το κόστος δικτύου
Μικρότερη περιβαλλοντική όχληση

Απλοποίηση διαδικασιών – μείωση χρόνου
Τυποποίηση και κατηγοριοποίηση κεραιών
Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από παρόχους

Πρόταση προς το ΥπΥΜεΔ για σύντμηση διαδικασιών και
εξαίρεση μικρών κεραιών από αδειοδότηση
Δημοσίευση αποφάσεων αδειοδότησης κεραιών στον
δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ
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ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΓΟΡΑ

Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων:

500 αυτοψίες κεραιών κινητής τηλεφωνίας

23 αυτοψίες κεραιών άλλων υπηρεσιών

570 έλεγχοι εκπομπών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

49  έλεγχοι παρεμβολών σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

78 έλεγχοι ραδιοζεύξεων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

17 έλεγχοι εκπομπών ειδικών ραδιοδικτύων

41  έλεγχοι που αφορούν στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη

3 έλεγχοι παρεμβολών σε Δορυφορικές Υπηρεσίες

17 έλεγχοι παρεμβολών στα κρατικά δίκτυα (ΥΠΑ, Σώματα
Ασφαλείας, Στρατός)
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ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΓΟΡΕΣ

Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση:

Η ΕΕΤΤ κινητοποίησε την Πολιτεία για την ανάγκη
επιτάχυνσης της μετάβασης στην Ψηφιακή Τηλεόραση

Ανάγκη διάκρισης ρόλων μεταξύ του Παρόχου Δικτύου
και του Παρόχου Περιεχομένου

Αξιοποίηση ψηφιακού μερίσματος προς όφελος της
οικονομίας και των πολιτών
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ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΓΟΡΑ

Ταχυδρομεία:
Συνδρομή στην βελτίωση ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας

Υποβολή προτάσεων προς ΥπΥΜεΔ για ΥΑ σχετικά με την
μέτρηση ποιότητας καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας
Σύνταξη σχεδίου νόμου για την Οργάνωση Παροχής
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Οδηγία 2008/6/ΕΚ)

Ανταγωνισμός
Μελέτη παραμέτρων (π.χ. διακριτική μεταχείριση θυγατρικών
ΦΚΥ)

Βελτίωση διοικητικών λειτουργιών ΕΕΤΤ
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παρόχων
Έγκριση νέου κοστολογικού μοντέλου ΕΛΤΑ

Εκκαθάριση Μητρώου Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων
Διαγράφηκαν 38 επιχειρήσεις
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Προστασία καταναλωτή σε ΥΠΠ:

Από τον Οκτώβριο 2009 τέθηκαν σε ισχύ νέες και
αυστηρότερες διατάξεις για τις υποχρεώσεις των
παρόχων πολυμεσικής πληροφόρησης

Η ΕΕΤΤ παρακολουθεί συστηματικά τα παράπονα και
καταγγελίες των καταναλωτών (470 καταγγελίες το
τελευταίο δωδεκάμηνο)

Η ΕΕΤΤ έχει καλέσει σε ακρόαση παρόχους για
περιπτώσεις υπερβολικής και αθέμιτης χρέωσης
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Αναλυτικοί λογαριασμοί ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

Κανονισμός περί ελαχίστου επιπέδου αναλυτικής
χρέωσης των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών
(σε στάδιο ολοκλήρωσης και υιοθέτησης από την
Ολομέλεια της ΕΕΤΤ)

Επιβάλλει λεπτομερειακή ανάλυση των χρεώσεων για
την πολυμεσική πληροφόρηση σε ξεχωριστό τμήμα του
λογαριασμού
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Φορητότητα αριθμών:

Μείωση χρόνου μετάβασης σε νέο πάροχο σε 3 ημέρες
από 10 έως 15 ημέρες

Τίθεται σε ισχύ από 1/12/2010 

Ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων

Ενδυναμώνει τις επιλογές του καταναλωτή
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ταχυδρομεία:

Κατάρτιση μετά από διαβούλευση του Κώδικα
Δεοντολογίας για την Παροχή Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές

Σύνταξη σχεδίου ΥΑ για την Αποζημίωση
Καταναλωτών

Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής για Ταχυδρομικά
Καταστήματα (GIS)
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτών - ΤΕΚ:

Διαχείριση 12.000 τηλεφωνικών κλήσεων με
ερωτήματα και παράπονα καταναλωτών

7.800 γραπτά αιτήματα και καταγγελίες
Πληροφόρηση καταναλωτών
Έλεγχος βασιμότητας και διασταύρωση στοιχείων
με παρόχους

55% των ανωτέρω επιλύονται από τους
παρόχους με ικανοποίηση των καταγγελλόντων
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ΜΕΡΟΣ Β
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
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ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΓΟΡΑ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες:
Εξασφάλιση συνθηκών για ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ
παρόχων
Σταδιακή απορρύθμιση για αγορές με ικανοποιητικό επίπεδο
ανταγωνισμού.
Ενίσχυση του ανταγωνισμού σε επίπεδο υπηρεσιών στην
κινητή τηλεφωνία
Διευκόλυνση περαιτέρω ανόδου των παρόχων στην
κλίμακα επενδύσεων μέσω ΑΠΤΒ
Ενθάρρυνση και υποστήριξη της αγοράς για τη μετάβαση σε
δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, με

Εξασφάλιση της μακροβιότητας των νέων υποδομών
αλλά και της απόδοσης των υφιστάμενων επενδύσεων
Προστασία του ανταγωνισμού κατά τη μετάβαση.
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ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΓΟΡΕΣ

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων:

Βελτίωση της εποπτείας στην Περιφέρεια με
δημιουργία δύο νέων Περιφερειακών Γραφείων (Πάτρα, 
Ηράκλειο)  

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για συχνότητες και
κεραίες (e-government)

Χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης για κινητές
υπηρεσίες 2G & 3G στην ζώνη των 900Mhz με την
λήξη των υφιστάμενων αδειών (2012)

Πρόταση για νέα διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών
κεραιών
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ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΓΟΡΕΣ

Ταχυδρομεία:

Συμμετοχή στην τελική διαμόρφωση του νέου
ταχυδρομικού νόμου και την έκδοση δευτερογενούς
νομοθεσίας

Αξιολόγηση των περιοχών που εξαιρούνται της
προκαθορισμένης ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας

Διενέργεια έρευνας αγοράς για ΚΥ

Ενημέρωση για την ΚΥ και τον Κώδικα Δεοντολογίας
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες:
Ενδυνάμωση ρόλου του καταναλωτή

Διαφάνεια στην πληροφόρηση σε θέματα τιμών και
ποιότητας
Αποτροπή αθέμιτων πρακτικών σε περίπτωση αλλαγής
πακέτων υπηρεσιών ή παρόχων.

Διασφάλιση της ποιότητας και της διαθεσιμότητας
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές, στη
χρήση και χρέωση υπηρεσιών.
Ενημέρωση και κινητοποίηση καταναλωτών και φορέων για
υιοθέτηση και αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και του διαδικτύου.
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www.eett.gr
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