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Η ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΔΔΣΣ ΓΙΑ ΣΟ 2012 
Παξνπζίαζε Γξ. Λ. Καλέιινπ, Πξνέδξνπ ΔΔΣΣ 

13 Φεβξνπαξίνπ 2012 
 
Κπξίεο & Κχξηνη,  
 
Με κεγάιε καο ραξά ζαο θαισζνξίδνπκε, ζήκεξα, ζηελ παξνπζίαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο ηξαηεγηθήο 
ηεο ΔΔΣΣ γηα ην 2012. Θα ζπκθσλήζεηε, λνκίδσ, φηη ε ζέζε θαη ε δεκφζηα παξνπζίαζε εηήζησλ 
ζηφρσλ θαη δξάζεσλ, θαζψο θαη ε επηινγή ξπζκηζηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα ηηο ππνζηεξίμνπλ, δελ 
απνηειεί θαλφλα ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. Γηα εκάο, φκσο, ζηελ ΔΔΣΣ ζπληζηά κηα πξαθηηθή 
πνπ εληζρχεη ηε δηαθάλεηα, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ πξνβιεςηκφηεηα ζε κία αγνξά, ε νπνία 
εμειίζζεηαη δηαξθψο. Παξάιιεια, ε ζέζε ζαθψλ θαη κεηξήζηκσλ ζηφρσλ γηα θάζε επηρεηξεζηαθή 
κνλάδα ηεο ΔΔΣΣ καο επηηξέπεη λα αμηνινγνχκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο καο θαη λα 
πξνζπαζνχκε λα βειηησζνχκε θάζε ρξφλν. 
 
Θα μεθηλήζσ κε έλα ζπλνπηηθό απνινγηζκό δξάζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο. ην πιαίζην 
ηνπ ζεζκηθνχ ηεο ξφινπ, ε ΔΔΣΣ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πγηή 
αληαγσληζκφ ζηηο δχν επνπηεπφκελεο θαη λεπξαιγηθέο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία αγνξέο, ηηο 
ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά.  
 
Η πεξαζκέλε ρξνληά επηθχιαζζε δχν πνιχ ζεκαληηθέο επηηπρίεο γηα ηελ Δπηηξνπή. Πξψηνλ, ηελ 
επηηπρή νινθιήξσζε κε δηθά καο κέζα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε θάζκαηνο 
ζπρλνηήησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηηο δψλεο ησλ 900 θαη 1800 MHz. Όπσο αλαθέξζεθε, ε δηαδηθαζία 
απηή επηθέξεη πξνθαλή νθέιε γηα ηελ αγνξά (επαξθήο επελδπηηθφο νξίδνληαο 15εηίαο, λέεο 
ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο 4G, LTE) ηηο επηρεηξήζεηο (ηζφηηκε πξφζβαζε ζην απειεπζεξσκέλν 
θάζκα), ηνπο θαηαλαισηέο (πξναγσγή θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο), αιιά θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, 
ζην νπνίν απέθεξε έζνδα 380,5 εθαη. επξψ, ήηνη 110,5 εθαη. πεξηζζφηεξα απφ ηηο αξρηθέο 
αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο ηνπ.  
 
Γεχηεξνλ, ε ΔΔΣΣ δηεθδίθεζε θαη πέηπρε ηελ αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο ηνπ ψκαηνο Δπξσπαίσλ 
Ρπζκηζηψλ (BEREC) γηα ην έηνο 2013. Δίλαη βέβαην φηη ε εμέιημε απηή απνηειεί ηδηαίηεξε ηηκή γηα ηε 
ρψξα καο, ηδηαίηεξα ππφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ελψ ζεκαηνδνηεί κία ζπνπδαία επθαηξία γηα 
νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο Διιάδαο ζηε δηακφξθσζε κίαο θνηλήο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο ζηνλ θιάδν 
ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.  
 
Δπηπιένλ, ζεκαληηθά ζεκεία δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ην 2011 απνηέιεζαλ:  
 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ πάγην ζηφρν ηεο ΔΔΣΣ πνπ είλαη ε πξνώζεζε ηεο επξπδσληθόηεηαο,  ε 
νπνία ππεξέβε ην 21,2%, ην 2011, ε Διιάδα ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο 
κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ.  

 Η έγθξηζε ησλ ηηκώλ ρνλδξηθήο ηνπ ΟΣΔ γηα ην δίθηπν VDSL πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηελ 
αγνξά λα πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν θαη 
λέεο θαηλνηφκεο ππεξεζίεο.  

 Η αλάπηπμε λέαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο – ην ύζηεκα Απνηίκεζεο Πνηόηεηαο 
Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ (ΑΠΔ) – γηα δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 
ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. ηφρνο καο είλαη λα ζπλζέζνπκε ηνλ 
πξώην ςεθηαθό ράξηε επξπδσληθήο θάιπςεο ζηελ Διιάδα.  
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 Η κείσζε θαηά 44% ζηελ ηηκή δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηήζεσλ θνξεηφηεηαο αξηζκψλ, ηελ νπνία 
δηαπξαγκαηεπηήθακε θαη πεηχρακε ζε κία δχζθνιε πεξίνδν, πνπ ζπλεπάγεηαη αξθεηά 
εθαηνκκχξηα νθέιε γηα ηνπο παξφρνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο.           

 Η ίδξπζε θαη ζηειέρσζε πεξηθεξεηαθώλ γξαθείσλ ηεο ΔΔΣΣ ζε Πάηξα θαη Ηξάθιεην γηα ηελ 
αθφκα θαιχηεξε επνπηεία ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ. 

 Η ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ γηα ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο 
ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ην νπνίν έρεη ήδε θαηαηεζεί πξνο ςήθηζε. 

 
Σν 2012 αλακέλεηαη λα είλαη έλα έηνο-ζηαζκφο, ηφζν γηα ηελ αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 
φζν θαη γηα ηελ αγνξά ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε επξσπατθφ επίπεδν: 

 Λήγεη ε πξνζεζκία πνπ έρεη ηεζεί ζηα θξάηε κέιε γηα πξνζαξκνγή ζην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην. 
 Δληζρχεηαη ζεκαληηθά ν ξφινο ηνπ ψκαηνο Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 

(BEREC). 
 πλερίδνληαη νη εξγαζίεο ηνπ λενζχζηαηνπ ψκαηνο Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ Σαρπδξνκηθψλ 

Αγνξψλ (ERGP), κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αγνξψλ ζηελ 
Δπξψπε.  

 
ηελ Διιάδα, ην θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ αλακνξθψλεηαη ξηδηθά, κέζσ κίαο ζεηξάο λνκνζεηηθψλ 
παξεκβάζεσλ, νη ζνβαξφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη:  

 Η πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 
2013. 

 Σν λέν θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο θεξαηψλ κε ηελ ΔΔΣΣ λα αλαδεηθλύεηαη ζε θεληξηθό ππιώλα 
ζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο κηαο ζηάζεο (one-stop shop), εμέιημε πνπ αλακέλεηαη λα 
δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ απφ φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο.   

 Ο λένο ηειεπηθνηλσληαθόο λόκνο πνπ ελζσκαηψλεη ην αλαζεσξεκέλν Δπξσπατθφ Πιαίζην 
ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη ζην κεζνπξφζεζκν. 

 Ο πξνο ςήθηζε λόκνο γηα ηε ξύζκηζε ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ ζεκάησλ θαη ηε κεηάβαζε 
ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειεόξαζε κέζσ αμηνπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο, πνπ αλαζέηεη 
ζηελ ΔΔΣΣ ηελ αξκνδηφηεηα αδεηνδφηεζεο ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ θάζκαηνο θαη επνπηείαο ησλ 
παξφρσλ δηθηχνπ.  

 Η έθδνζε ηεο ΚΤΑ γηα ηε «Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο Γηθηύσλ 
Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ», πνπ δηεπθνιχλεη θαη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ελζχξκαησλ 
ππνδνκψλ ζηε ρψξα καο. 
 

Γηα ην 2012, ε Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ είλαη έηνηκε λα αληηκεησπίζεη ηηο 
πνιιαπιέο πξνθιήζεηο, πνπ ηίζεληαη ηφζν απφ ηηο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 
ξπζκηζηηθνχ θαη επνπηηθνχ ηεο ξφινπ, φζν θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηηο 
δχν επνπηεπφκελεο αγνξέο. Οη ζηξαηεγηθνί άμνλεο, πνπ έρνπκε ζέζεη θαη βάζεη ησλ νπνίσλ, ζα 
δξαζηεξηνπνηεζνχκε εληφο ηνπ 2012 είλαη νη αθφινπζνη:  
 
 
Πξώηνο Άμνλαο: Δλίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ θαη πξναγσγή ηεο θαηλνηνκίαο 
 
Η ΔΔΣΣ εγγπάηαη ηε ξπζκηζηηθή ζηαζεξφηεηα θαη δηαθάλεηα, σο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο επνπηεπφκελεο αγνξέο. 
 
ηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, αλαιακβάλνπκε ξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο γηα 
αληαγσληζηηθή αλάπηπμε ζε πξνεγκέλεο ππνδνκέο επηθνηλσληψλ (ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 
επξπδσληθφηεηαο) θαη ζε θαηλνηφκεο ππεξεζίεο. ε απηφ ην πιαίζην: 
 

 Πξνσζνχκε ηνλ αληαγσληζκφ ζε λέεο ππεξεζίεο δηθηχσλ πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο (NGAs), 
κέζσ ηεο ξχζκηζεο ηνπ VDSL. ηφρνο καο είλαη λα ππάξμνπλ ηηκέο ρνλδξηθήο, κέζσ ηνπ εηήζηνπ 
θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ – ηφζν γηα ην VDSL απφ αζηηθφ θέληξν, φζν θαη γηα ην VDSL απφ θακπίλα 
– κε ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Τπφρξενπ Παξφρνπ.  
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Η εμέιημε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ζα επηηξέςεη ζε φινπο ηνπο παξφρνπο λα 
ελζσκαηψζνπλ ζην εκπνξηθφ ηνπο portfolio θαηλνηφκεο ππεξεζίεο, ρσξίο λα απαμηψλνληαη, 
ηαπηφρξνλα, νη επελδχζεηο ζε πθηζηάκελεο ππνδνκέο, νη νπνίεο πξνζηαηεχνληαη επηπξφζζεηα θαη 
απφ ηνλ Καλνληζκφ Έγρπζεο Ιζρχνο Φάζκαηνο, πνπ πξφζθαηα δεκνζίεπζε ε ΔΔΣΣ.  

 
Η δξαζηεξηνπνίεζε ησλ παξφρσλ, κέζσ ηεο κεηαπψιεζεο ππεξεζηψλ VDSL, ζα ηνπο επηηξέςεη λα 
απνθηήζνπλ ηελ θξίζηκε πειαηεηαθή κάδα, ψζηε λα αλέιζνπλ ζηε ζθάια ησλ επελδχζεσλ κε ηε 
δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηνλ ηνπηθφ ππνβξφρν θαη ηειηθά, κε πξνζθνξά ππεξεζηψλ FTTH.  

 Πξνρσξνχκε ζηνλ ηξίην θχθιν αλάιπζεο αγνξψλ βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ. 
 Πξνρσξνχκε ζηελ επηθαηξνπνίεζε πξνζθνξψλ γηα ηηο ρνλδξηθέο αγνξέο: α) πξφζβαζεο ζην 

ηειεθσληθφ δίθηπν, β) αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαη γ) ρνλδξηθήο 
επξπδσληθήο πξφζβαζεο.  

 Πξνρσξνχκε ζηελ επαλεμέηαζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζε θηλεηά δίθηπα, ζχκθσλα κε ηελ 
Δπξσπατθή χζηαζε.  
 

ηελ αγνξά ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ελφςεη ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 
2013, αιιά θαη ηνπ ππφ ςήθηζε λένπ ηαρπδξνκηθνχ λφκνπ, ζηξαηεγηθφο καο ζηφρνο είλαη ε 
δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ελφο λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ 
θαη ηελ πξνζθνξά θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε λέσλ θαλνληζκψλ 
Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Αδεηψλ γηα ηελ παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη πιήζνο θαλνληζηηθψλ 
δηαηάμεσλ, ζρεηηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ 
θαζαξνχ θφζηνπο απηήο, ηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ, ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ ειεγθηηθψλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΣΣ θ.ά. 
 
 
Γεύηεξνο Άμνλαο: Πξνζηαζία θαηαλαισηή θαη έιεγρνο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ 
 
Η ΔΔΣΣ δηαζθαιίδεη ηελ ππεχζπλε ελεκέξσζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ απφ αζέκηηεο 
πξαθηηθέο, ελψ ζηνρεχεη λα ηνπο εμαζθαιίζεη πεξηζζφηεξεο επηινγέο, πινπξαιηζκφ, απξφζθνπηε 
αιιαγή παξφρσλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε αληαγσληζηηθέο 
ππεξεζίεο ζε πξνζηηέο ηηκέο.  
 
Δλδεηθηηθά, ζα αλαθέξσ φηη εληφο ηνπ 2011, ν Σνκέαο Δμππεξέηεζεο Καηαλαισηψλ (ΣΔΚ) ηεο ΔΔΣΣ 
δηαρεηξίζηεθε, κε επηηπρία, πεξηζζφηεξεο απφ 9.500 πεξηπηψζεηο θαηαγγειηψλ θαη αηηεκάησλ 
θαηαλαισηψλ γηα δεηήκαηα ππεξβνιηθψλ ρξεψζεσλ, βιαβψλ, θνξεηφηεηαο, πιεκκεινχο εθαξκνγήο 
ζπκβάζεσλ θι.π. Σν πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηελ ππεξεζία ηειεθσληθήο 
εμππεξέηεζεο, πνπ δηαζέηεη ε ΔΔΣΣ, ππεξέβε ην 99,6% ζπγθξηηηθά κε 96% γηα ην 2010, ελψ ν 
ρξφλνο δηαρείξηζεο ησλ έγγξαθσλ θαηαγγειηψλ κεηψζεθε ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο, έλαληη 12 
εξγάζηκσλ εκεξψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. 
 
ηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ: 
 
 Πξνρσξνχκε ζε ηξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ γεληθψλ αδεηψλ, 

επαλεμεηάδνληαο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ φζνλ αθνξά ζέκαηα 
πξνζηαζίαο θαηαλαισηή θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ λέσλ νδεγηψλ.  

 Δηζάγνπκε δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηαρσξεηψλ νλνκάησλ ρψξνπ. 
 Γεκηνπξγνχκε θαλνληζκφ ππνρξεψζεσλ παξφρσλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ θαη 

αθεξαηφηεηαο δηθηχνπ. 
 Δπεθηείλνπκε ην ινγηζκηθφ ηεο εθαξκνγήο ΑΠΔ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επξπδσληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζχλδεζεο.  

 Γηαζέηνπκε πξνζερψο ηελ εθαξκνγή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ γηα ζχγθξηζε θφζηνπο 
ππεξεζηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηεπθνιχλνληαο ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Γηελεξγνχκε ειέγρνπο γηα ζέκαηα αληαγσληζκνχ, ππεξεζηψλ πνιπκεζηθήο πιεξνθφξεζεο, 
δεηθηψλ πνηφηεηαο θαη ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ. 
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 Δπηιέγνπκε, κεηά απφ δηαγσληζκφ, αλάδνρν γηα ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο βάζεο 
θνξεηφηεηαο αξηζκψλ. 

 Δλεκεξψλνπκε γηα αδεηνδνηεκέλεο θαηαζθεπέο θεξαηψλ ζηελ Διιάδα, κέζσ ζπζηήκαηνο 
γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Αλαιχνπκε δεηήκαηα ηειψλ ηεξκαηηζκνχ ζε ζηαζεξά θαη θηλεηά δίθηπα, πξνσζνχκε κείσζε 
ηηκψλ ζε ππεξεζίεο απμεκέλεο ρξέσζεο.   

 Γεκνζηνπνηνχκε Γείθηεο Πνηφηεηαο θαη θάιπςεο δηθηχσλ κεηά απφ κεηξήζεηο ζε επηιεγκέλεο 
πεξηνρέο.  

 Γηελεξγνχκε ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο ζηελ αγνξά ξαδηνεμνπιηζκνχ (αζχξκαηεο ζπζθεπέο, 
παηδηθά παηρλίδηα, θηλεηά ηειέθσλα θι.π.) γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 
πξνο πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ λφκηκσλ δηθηχσλ απφ επηδήκηεο παξεκβνιέο.  

 
ηελ αγνξά ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ: 
 

 Πξαγκαηνπνηνχκε ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ζε ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηε 
δηεξεχλεζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηε δηαθνπή ελδερφκελεο 
παξάλνκεο ηαρπδξνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Βειηηψλνπκε ην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη εθδίδνπκε Κψδηθα Γενληνινγίαο.  
 Δλεκεξψλνπκε ηνλ θαηαλαισηή κε ηε δηαλνκή θπιιαδίσλ ζε φιε ηελ Διιάδα γηα ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
 Δλεκεξψλνπκε, κέζσ GIS, γηα φια ηα δηαζέζηκα ηαρπδξνκηθά θαηαζηήκαηα θαη γηα  ην δίθηπν ηνπ 

Φνξέα Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (θαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία, γξακκαηνθηβψηηα, 
γξακκαηνζπξίδεο θαη εμαηξνχκελεο πεξηνρέο). 

 Γηα ηε δηαζθάιηζε κίαο απνηειεζκαηηθήο θαη αμηφπηζηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο γηα 
ηνπο θαηαλαισηέο αλά ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πξνβαίλνπκε ζε: α) κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 
Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ελδερφκελεο ειεγθηηθέο 
ελέξγεηεο, β) αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ησλ πεξηνρψλ πνπ εμαηξνχληαη ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 
πνηφηεηαο ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. 

 
 

Σξίηνο Άμνλαο: Αλαπηπμηαθή δηαρείξηζε πόξσλ θαη ζπκβνιή ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία  
 
Βειηηζηνπνηνχκε ηελ αλαπηπμηαθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ζπάλησλ εζληθψλ πφξσλ 
(αξηζκνδνηηθψλ, θαζκαηηθψλ θ.ά.) θαη ζηνρεχνπκε ζηελ ηελ εχξπζκε θαη αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία 
ησλ αγνξψλ, θαζφηη απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
θιίκαηνο θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα.  
 
ηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ:  
 
 Πξνρσξνχκε ζηελ ηαρχηεξε αδεηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε αζχξκαησλ δηθηχσλ, ζχκθσλα κε ην 

λέν λφκν πνπ ζα κεηψζεη ηνλ ρξφλν αδεηνδφηεζεο θεξαηνζπζηεκάησλ απφ 2,5 ρξφληα ζε κεξηθνχο 
κήλεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, πνπ θαζηζηά ηελ ΔΔΣΣ θεληξηθφ ππιψλα ηεο 
κνλναπεπζπληηθήο (one-stop) δηαδηθαζίαο, πινπνηνχκε ην ΗΛΤΑ (χζηεκα Ηιεθηξνληθήο 
Τπνβνιήο Αηηήζεσλ), θαη ζπληεινχκε ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ  γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 
αδεηνδφηεζεο θεξαηνζπζηεκάησλ (πεξηθέξεηεο, ηνπηθνί θνξείο, αξραηνινγηθή ππεξεζία θιπ).  

 Πξνρσξνχκε ζε κειέηε απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ θάζκαηνο LMDS-WiMax θαη πξνεηνηκαζία ηεο 
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ LMDS- WiMAX πνπ ιήγνπλ ην 2015. 

 Πξνρσξνχκε ζε δεκνπξαζία ησλ εκπνξηθά ειθπζηηθψλ νλνκάησλ ρψξνπ κε ιέμεηο-θιεηδηά ζην 
δηαδίθηπν.  

 Αλαζεσξνχκε ηελ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή Φάζκαηνο γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ θάζκαηνο 
ξαδηνζπρλνηήησλ θαη ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ αληίθηππν κε αλαζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ 
θαλνληζκνχ ηνπ 2003.  

 Δπεθηείλνπκε γεσγξαθηθά ηελ επνπηεία θάζκαηνο κε ηε ιεηηνπξγία, ζηειέρσζε θαη ηνλ 
πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ ηεο ΔΔΣΣ ζηελ Πάηξα θαη ην Ηξάθιεην.  
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Γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, δηεμάγνπκε πνηνηηθή έξεπλα κέζσ ζπλεληεχμεσλ, ηφζν κε 
επηρεηξήζεηο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θιάδνπ φζν θαη κε επηρεηξήζεηο/πειάηεο πνπ δηελεξγνχλ καδηθή 
ρξήζε ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. 
 
 
Σέηαξηνο Άμνλαο: Βειηηζηνπνίεζε  εζσηεξηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη ελίζρπζε δηεζλνύο 
ξόινπ ηεο ΔΔΣΣ   
 
Δληζρχνπκε ηελ πςειή ηερλνγλσζία καο κέζσ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
δηεπξπκέλεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηε βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΣΣ, 
κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο σο κέζνπ αληηκεηψπηζεο ησλ λέσλ 
πξνθιήζεσλ θαη εμειίμεσλ ζηηο επνπηεπφκελεο  αγνξέο. Δηδηθφηεξα: 
 
 Τινπνηνχκε Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ ζε φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα κε ζηφρν ηελ 

πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔΣΣ 
 Αμηνπνηνχκε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

ησλ παξφρσλ. 

 Αλαβαζκίδνπκε ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ησλ παξφρσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ 
ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ, ηε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαη ηελ θαηαβνιή ηειψλ.  

 Αλαβαζκίδνπκε ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ Γεληθψλ Αδεηψλ – Αξηζκψλ – 
Καηαρσξεηψλ απφ εηαηξίεο εμσηεξηθνχ.  

 Γεκηνπξγνχκε απηνκαηνπνηεκέλεο κεζφδνπο ειέγρνπ θαηαβνιήο ηειψλ αξηζκψλ θαη 
δηεθπεξαίσζεο αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ γεληθψλ αδεηψλ. 

 Αμηνπνηνχκε εθαξκνγέο γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα απεηθφληζε θαη 
αμηνιφγεζε δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ησλ 
ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάιπζε αγνξψλ. 

 Γεκηνπξγνχκε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ θεξαηψλ – ζπρλνηήησλ.  

 Πξνζζέηνπκε ζχζηεκα πηζηνπνηεκέλεο ρξνλνζήκαλζεο ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα έγγξαθα θαη 
ελαξκφληζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

 Αλαβαζκίδνπκε ηελ ηζηνζειίδα  ηεο ΔΔΣΣ, ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά, ψζηε λα γίλεη θηιηθφηεξε γηα 
ηνπο ρξήζηεο, έιιελεο θαη αιινδαπνχο, θαζψο θαη γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 
ε φ,ηη αθνξά ζηε δηεζλή δξαζηεξηνπνίεζε, ην 2012, ε ΔΔΣΣ, παξακέλεη κε αλαβαζκηζκέλν ξφιν, 
ζηελ Αληηπξνεδξία ηνπ ψκαηνο Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (BEREC), ζηελ 
νπνία έρνπλ αλαηεζεί δχν ζεκαληηθά «ραξηνθπιάθηα», αθελφο κελ, ε δηεζλήο εθπξνζψπεζε ηνπ 
ψκαηνο γηα δεηήκαηα επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο, αθεηέξνπ δε, ε επνπηεία ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 
BEREC, επξσπατθνχ νξγάλνπ πνπ ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο. 
 
Παξάιιεια, ε ΔΔΣΣ, ηηκψληαο ηελ ςήθν ησλ 27 Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ηεο ΔΔ (πνπ αξηζκνχλ 
ζπλνιηθά πξνζσπηθφ πεξίπνπ 6.000 αηφκσλ) θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πξνεηνηκάδεηαη απφ 
ηψξα γηα ηελ αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο ηνπ BEREC γηα ην 2013. Η πξνεηνηκαζία καο πεξηιακβάλεη 
ππνζηεξηθηηθά κέηξα ζε νξγαλσηηθφ, δηνηθεηηθφ, ηερληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.  
 
Η αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο ηνπ BEREC ζεκαίλεη φηη ε ΔΔΣΣ ζα αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν, ζε 
παλεπξσπατθφ επίπεδν, ζε έλα θνξέα πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε θνηλήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 
εληαία επξσπατθή αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Μεηαμχ άιισλ, έρνπκε επζχλε λα 
θαηαξηίζνπκε πξνο ππνβνιή γηα έγθξηζε ην εηήζην Πξφγξακκα Δξγαζηψλ ηνπ ψκαηνο, λα 
ζπληνλίζνπκε ην έξγν ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ησλ εζληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, λα εθπξνζσπνχκε 
ην BEREC ζηελ Δπηηξνπή, ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, φπνπ ζα θαιείηαη λα εθζέζεη 
ηηο θνηλέο ζέζεηο ηνπ ψκαηνο γηα δεηήκαηα φπσο ηα δίθηπα επφκελεο γεληάο, ε πεξηαγσγή, ε 
πνιηηηθή ξαδηνθάζκαηνο, ε νπδεηεξφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ (net neutrality), ε Ψεθηαθή Αηδέληα 2020 
θιπ. Παξάιιεια, πξέπεη λα ειέγρνπκε ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ απφ ηηο 
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Δζληθέο Αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ θνηλνπνηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 7 
θαη 7Α ηεο Οδεγίαο Πιαίζην. 
 
Η εκπεηξία, ε εμσζηξέθεηα θαη ε ηερλνγλσζία ηεο ΔΔΣΣ, ηφζν απηή πνπ ήδε δηαζέηεη φζν θαη απηή 
πνπ ζα απνθηήζεη κέζα απφ ην λέν ξφιν ηεο ζην BEREC, ζα είλαη πάληα ζηε δηάζεζε ηεο Πνιηηείαο, 
ψζηε λα ηηο αμηνπνηήζεη επσθειψο, πξνθεηκέλνπ λα ζηεθζεί κε επηηπρία ε αλάθακςε κέζσ κηαο 
εζληθήο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο.  
 
Δμίζνπ ζηξαηεγηθή εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔΣΣ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ERGP ζηε 
δηακφξθσζε κίαο ελαξκνληζκέλεο επξσπατθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε 
ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ρσξψλ, πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηε δηαδηθαζία 
απειεπζέξσζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή θαη αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  
 
Οινθιεξψλνληαο, ζέισ λα ηνλίζσ φηη ε Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 
(ΔΔΣΣ), σο Αλεμάξηεηε Αξρή, παξά ηε δπζκελή ζπγθπξία, ζα εμαθνινπζήζεη λα δηαζθαιίδεη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη λα εγγπάηαη ηε ξπζκηζηηθή ζηαζεξφηεηα, κε ζηφρν ηελ 
πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζε λέεο δηθηπαθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, θαη ηελ ηαρεία κεηάβαζε ζηελ 
Ψεθηαθή Οηθνλνκία πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε, ηεο αγνξάο, ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  
 
Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  


