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Ποιά είναι η ΕΕΤΤ

� Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

�εταιρίες σταθερής & κινητής τηλεφωνίας, 

�ασύρµατων επικοινωνιών, 

�∆ιαδικτύου,

� Εξοπλισµού – συσκευών,

Η ΕΕΤΤ
είναι ανεξάρτητη 
διοικητική αρχή.

Απολαµβάνει 

οικονοµικής και 
διοικητικής � Εξοπλισµού – συσκευών,

� Φάσµατος.

� Ταχυδροµικές υπηρεσίες 

� εταιρίες παροχής ταχυδροµικών 

υπηρεσιών, 

� υπηρεσιών ταχυµεταφορών. 

διοικητικής 
αυτοτέλειας. 

Ρυθµίζει, εποπτεύει, 
ελέγχει και ασκεί 
αρµοδιότητες 
επιτροπής 
ανταγωνισµού για τις 
αγορές: 



Οργανόγραµµα



Υψηλό επίπεδο Εκπαίδευσης & 
εξειδίκευσης του Προσωπικού

∆ιδακτορικό
23%Τεχνολογική 

Εκπαίδευση
20%

∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση

16%

Σύνολο Προσωπικού:  215 άτοµα

Μεταπτυχιακό
36%

Πανεπιστηµιακή 
Εκπαίδευση

5%

Κάθε θέµα απαιτεί ένα µίγµα ειδικοτήτων για να 
µελετηθεί και διευθετηθεί, όπως Μηχανικούς, 

Φυσικούς, Κοστολόγους /Αναλυτές,  
Οικονοµολόγους, Νοµικούς, κ.α. 



Αποδόσεις της ΕΕΤΤ  
στον κρατικό προϋπολογισµό

ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΠΟΣΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
2000 67.818.154,48

2001 17.810.935,22

2002 27.423.902,72

2003 25.024.608,99 110.462.081,13 Ιανουάριος 2006

2004 22.998.415,65

2005 26.048.858,30 39.237.819,16 Ιούλιος 2006

*Επικαιροποιηµένα στοιχεία έως 24/03/2014

2005 26.048.858,30 39.237.819,16 Ιούλιος 2006

2006 33.445.871,42

2007 30.313.384,20

2008 54.194.966,75 51.007.404,50 Μάιος 2008

2009 34.819.296,73

2010 50.466.154,55 71.211.410,78 Μάιος 2010

2011 45.248.849,25

2012 71.835.459,68 76.572.003,04 Μάιος 2012

2013 36.569.618,02*
2014 86.724.062,16* Μάιος 2014

Σύνολο 435.214.780,77*



Η αγορά & η τεχνολογίαΗ αγορά & η τεχνολογία
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Στο οικοσύστηµα ΤΠΕ – Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών παγκοσµίως, στους κορυφαίους 5 «ηγέτες» ανά 

Κατηγορία, µόνο τρεις (3) είναι Ευρωπαίοι

Υποκλάδοι ΤΠΕ
• Τηλεπικ. Πάροχοι

• IT Services
• PCs – Notebooks

• IT Hardware
• Software
• Συσκευές

Ευρωπαίοι:
1
Κανείς

Κανείς

Κανείς

1 
Κανείς

Area Population Operators

EU 510 M 200 
national

US 300 M 4-5 nation-
wide
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• Συσκευές

• Semiconductors
• Κατασκευαστές 

• www 

Κανείς

Κανείς

1
Κανείς

Στοιχεία αγοράς: 
- Ο κλάδος των Τηλεπ. Στην ΕΕ είναι περίπου € 250 δις έσοδα
- Χρειάζεται € 270 δις Επενδύσεις στην επόµενη πενταετία! 
- Ποιός θα επενδύσει? 

- Κυβερνήσεις ή Ιδιώτες ? Άπό την Ευρώπη ή εκτός αυτής? 

wide

CHINA 1.500 M 4-5 nation-
wide



Ζούµε µία νέα εποχή επανακαθορισµού του 
τρόπου επαφής ανθρώπου - τεχνολογίας

Σε κάθε επιφάνεια 

προβάλλεται 
εικόνα  σαν οθόνη

Εφαρµογές και 
∆εδοµένα στο
«Νέφος»

Με την χρήση 

φωνητικών εντολών ή 

από κάθε επιφάνεια

Συσκευές 



Εξελίξεις µέχρι το έτος 2019…..

� 100 δισεκατ APPs «κατεβάσθηκαν» το 2013. 

� >40% της κίνησης του Youtube γίνεται από 
κινητά.

� 9,3 δις συνδέσεις κινητών τηλεφώνων 2019

� 50 δις «πράγµατα» θα είναι συνδεδεµένα 
µεταξύ τους

� 10 φορές περισσότερη κίνηση δεδοµένων στα 
κινητά

� >50% των δεδοµένων θα είναι βιντεο 

� Φάσµα : το πιο πολύτιµο δηµόσιο αγαθό 
(εθνικό ή Ευρωπαϊκό?)

� Επιχειρήσεις πλήρως οργανωµένες στα κινητά

� Mobile data traffic: από 2 σε 20 exabytes τον 
µήνα



Γιατί χρειαζόµαστε ευρυζωνικές 
συνδέσεις ?

Γιατί η ευρυζωνικότητα αφορά τα 
κινητά τηλέφωνα? 11



Παρούσα χρήση φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο νέος διαγωνισµός 
για 800 MHz & 2,6 GHz

Είναι ο σπουδαιότερος της 
«ιστορίας» της κινητής 

τηλεφωνίας

800 MHz 
5,6 

2
km

900 MHz 
4,6 

2
km

1800 MHz 
1,7 

2
km



Ψηφιακό Μέρισµα: η σηµασία της 
απελευθέρωσης και διάθεσης φάσµατος 
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Η Ευρωπαϊκή ΈνωσηΗ Ευρωπαϊκή Ένωση
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EΕ

Εθνικές 

BEREC

ΚΛΑ∆ΟΙ ΟΙΚΟΝ

Που βαδίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Ποιές είναι οι οµάδες ενδιαφέροντος ; 

1. Πρόταση για την Ενιαία Τηλεπ. Αγορά
2. Ουδετερότητα δικτύων

3. Ένιαία πανευρωπαϊκή άδεια
Εθνικές 

Ρυθµιστικές 

Αρχές

Εθνικές 

Κυβερνήσεις
ΤΗΛΕΠ.ΠΑΡΟΧΟΙ

ΚΛΑ∆ΟΙ ΟΙΚΟΝ

- Αυτοκινητο

- Ενέργεια

- ∆ηµ. Υπηρ.

- Υγεία

- κλπ

Καταναλωτές –
Φορολογούµενοι

3. Ένιαία πανευρωπαϊκή άδεια
4. Πρόσβαση στις υπηρεσιες

5. Περιαγωγή - Roaming
6. Προστασία καταναλωτή

7. Φάσµα

Σχεδόν όλοι συµφωνούν µε την Ατζέντα, αλλά 
όχι και µε τον οδικό χάρτη !!!



Κρίσιµα µελλοντικά 
ζητήµατα

EETT Κυβέρνηση, ΕΕ 
και άλλοι 
Ρυθµιστές

ECOSYSTEM 
(Tηλεπ. Πάροχοι, 
κατασκ/στές κλπ.

Περιεχόµενο

Πρόσβαση

Υποδοµές

Ανάπτυξη

Ζωτικά Θέµατα και ρόλοι…..

√√

√√
√√

√√

√√Ανάπτυξη

∆ιάρκεια – Αντοχή

∆ιαλειτουργικότητα

Επιχειρ. Μοντέλα

Ψηφιακή Απόκληση

Προστασία δεδοµένων

Πνευµατική ιδιοκτησία

Ασφάλεια

Ρόλος βιοµηχανίας

√√

√√
√√

√√

√√

√√

√√

√√
√√

√√

√√



Ελληνική Αγορά, Παροχοι & Υπηρεσίες

∆εσπόζων
Παροχος

Εναλλακτικοί

Υπηρεσίες ΟTΕ / 
Cosmote

Voda-
fone

Wind Forthnet HOL Cyta On
Telecoms

Φωνή 
(σταθερή) 

√ √ √ √ √ √

Internet √ √ √ √ √ √ √

TV √ √ √ √ √

Mobile √ √ √ √
(MVNO)

∆ιοικούµενες 
εταιρίες

Αριθµός Κύκλος 
εργασιών

Σηµαντικό-
τητα

Τηλεπικοινωνίες ~ 500 € 7,0 δις

Ταχυδροµικές ~ 250 € 0,5 δις

Σύνολο ~ 750 € 7,5 δις ευρώ 3,0 % του ΑΕΠ



Οπτική ίνα µέχρι τον 
Κατανεµητή

Οπτική ίνα 
µέχρι το Σπίτι

Τοπολογία των σηµερινών δικτύων 
(απλουστευµένο διάγραµµα)

Σταθερή 
Ευρυζωνικότητα: 

2,9 εκατ.  
LLU & VDSL
συνδέσεις ή 
25,8% στον 
πληθυσµό

4,4 εκατ. 
χρήστες µε 

Οπτική ίνα
Χαλκός

Kάλυψη σε 4G/LTE δίκτυα.
* 4G: >55%  πληθυσµού, 
>18,1 χερσαίας και >7,3% 
θαλάσσιας επιφάνειας.
* 99,8% κάλυψη για 2G

Στοιχεία έως 31/12/2013

Κεραίες κινητής
τηλεφωνίας

∆ίκτυο 

κορµού
∆ίκτυο 

κορµού

χρήστες µε 
ευρυζωνική 
πρόσβαση 

µέσω κινητών 

2.742 αστικά κέντρα

VDSL σε 187 Α/Κ ή

στο 69% των συνδροµητών 

σταθερής τηλεφωνίας 

(48.878 VDSL συνδροµητές)

16,5 εκατ. συνδέσεις κινητής 

τηλεφωνίας – 13 εκατ.  ενεργές 

∆ιείσδυση κινητής τηλεφωνίας: 

115%

4,7 εκατ. συνδέσεις σταθερής 

τηλεφωνίας



Οπτική ίνα µέχρι τον 
Κατανεµητή

Οπτική ίνα 
µέχρι το Σπίτι

Ταχύτητες και Προσδοκίες
Η ΕΕ σχεδιάζει ταχύτητες σε κάθε σπίτι µεγαλύτερες των 50 Mbps

Οπτική ίνα
Χαλκός

≤≥≥≥

≥

Ταχύτητες FTTH

Οπτική ίνα στο Σπίτι

100 Mbps (Συµµετρικό & 

εγγυηµένο)
≥

19

Κεραίες κινητής
τηλεφωνίας

∆ίκτυο 

κορµού
∆ίκτυο 

κορµού

≤≥≥≥

Ταχύτητες Χαλκού

ADSL 10 Mbps

VDSL 45 Mbps

VDSL Vectoring = < 100 Mbps

≤

≤

Ταχύτητες Κινητής

3G 14Mbps

4G 150 Mbps
≤
≤



Αρµοδιότητες ΕΕΤΤΑρµοδιότητες ΕΕΤΤ
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Εποπτεύει & ελέγχει: 
� Εφαρµογή νοµοθετικού-κανονιστικού πλαισίου
� Με αυτεπάγγελτους ελέγχους, διενέργεια ακροάσεων και επιβολή 
κυρώσεων

Ρυθµίζει: 
� Αγορές, προϊόντα /υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών                   
� Τον ορισµό και τις υποχρεώσεις Παρόχων µε Σηµαντική Ισχύ σύµφωνα µε 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία
� Παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (LLU) από τον ΟΤΕ 
προς τους εναλλακτικούς παρόχους

Αρµοδιότητες στις τηλεπικοινωνίες

Τοπικός βρόχος: Το 
κύκλωµα που συνδέει το 
τερµατικό σηµείο του 
δικτύου κάθε 
συνδροµητή µε τον 
κύριο κατανεµητή στο 
αστικό κέντρο του ΟΤΕ.

Οικονοµικά προς τους εναλλακτικούς παρόχους
� Γενικές Άδειες, φορητότητα αριθµών, επιλογή ή/και προεπιλογή φορέα, 
εκχώρηση ονοµάτων χώρου, ηλεκτρονική υπογραφή, υπηρεσίες πολυµεσικής 
πληροφόρησης, πρόσβαση και διασύνδεση, αριθµοδότηση υπηρεσιών, 
ασφάλεια και ακεραιότητα τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ορισµό χονδρικών και 
λιανικών τιµών τηλεπικοινωνιακών προϊόντων µέσω των ετήσιων ΕΚΟΣ

Συλλέγει:
� Τέλη από αριθµοδοτικους πόρους, ονόµατα χώρου και ανταποδοτικά τέλη

∆ιασφαλίζει την Καθολική Υπηρεσία (ΚΥ), δηλ. την παροχή ενός 
βασικού επιπέδου υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, σε κάθε σηµείο της 
χώρας. 

Οικονοµικά 
προγράµµατα 
(πακέτα) ΟΤΕ:
Εµπορικά προγράµµατα 
για συνδροµητές µε 
συνδυασµένες 
υπηρεσίες συνήθως 
φωνής και Internet 
(double play).



Αρµοδιότητες στο φάσµα ραδιοσυχνοτήτων

∆ίδει άδειες για κατασκευή Κεραιών (σε 
συνεργασία µε Πολεοδοµία, Αρχαιολ. Υπηρεσία, 
∆ασαρχεία, κ.α. Αρχές)

∆ιασφαλίζει την προστασία από παρεµβολές του 
ραδιοφάσµατος – ενός σπάνιου εθνικού πόρου 
– και των ευαίσθητων ασύρµατων δικτύων που 
σχετίζονται µε τη δηµόσια και εθνική ασφάλεια.

Ρυθµίζει το εµπορικό φάσµα ραδιοσυχνοτήτων 

Κατασκευή κεραίας: 
Αποτελείται από το σύστηµα 
κεραιών εκποµπής και λήψης 
ραδιοσηµάτων µετά των 
κατασκευών στήριξής τους, 
εξαρτηµάτων και 
παρελκοµένων. 

Ρυθµίζει το εµπορικό φάσµα ραδιοσυχνοτήτων 
µε την εξαίρεση της ραδιοφωνίας και της 
τηλεόρασης:  
� Χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
� Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών 

Καθορίζει:
� Τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

Εποπτεύει & ελέγχει: 
� Τη χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων 
� Την αγορά ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού 
τερµατικού εξοπλισµού



Αρµοδιότητες στην ταχυδροµική αγορά

∆ιασφαλίζει την Καθολική Υπηρεσία (ΚΥ), δηλ. τη συµβατική ταχυδροµική υπηρεσία σε 
µόνιµη βάση, σταθερή ποιότητα και προσιτές τιµές για όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως 
σηµείου της ελληνικής επικράτειας.  

Ρυθµίζει:
• Αδειοδότηση επιχειρήσεων
• ∆ιανοµή της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ)
• Πρόσβαση ιδιωτικών παρόχων στο δηµόσιο ταχυδροµικό δίκτυο• Πρόσβαση ιδιωτικών παρόχων στο δηµόσιο ταχυδροµικό δίκτυο
• Προστασίας των χρηστών (επίλυση διαφορών, αποζηµιώσεις, τήρηση Κώδικα ∆εοντολογίας)

Εποπτεύει, ελέγχει ή και εγκρίνει:  
• την Ποιότητα Καθολικής Υπηρεσίας
• το Κοστολογικό Σύστηµα και τα τιµολόγια ΚΥ του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας 
(ΦΠΚΥ) – που είναι τα ΕΛΤΑ
• την Τήρηση των όρων της σύµβασης ∆ηµοσίου – Φορέα Παροχής Καθ. Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ)
• το καθαρό κόστος που ενδεχοµένως προκύπτει από την παροχή της ΚΥ
• την Τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού
• την συµµόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο



Απολογισµός 2013Απολογισµός 2013
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Σύντοµος απολογισµός έργου 2013

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

∆ιείσδυση σταθερής ευρυζωνικότητας:
� 25,8% έναντι 23,8% (2012) µε 2.913.191 συνδέσεις έναντι 2.689.428 (2012).
� 48.878 συνδέσεις VDSL έναντι 3.165 (2012). 

∆ιείσδυση κινητής ερυζωνικότητας:
� Συνεχίστηκε η ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων 4G/LTE.
� 969.763 χρήστες είχαν πρόσβαση στο Internet (µέσω καρτών σε laptops), ενώ 

4.412.039 χρήστες είχαν πρόσβαση µέσω κινητών τηλεφώνων (προκαταρκτικά 4.412.039 χρήστες είχαν πρόσβαση µέσω κινητών τηλεφώνων (προκαταρκτικά 
στοιχεία ∆εκ. 2013).  

� Μείωση τελών στη χονδρική αγορά τερµατισµού κλήσεων, οδηγώντας στη διάθεση
νέων συνδυαστικών οικονοµικών προγραµµάτων στην κινητή τηλεφωνία µε χαµηλές
λιανικές χρεώσεις προς όλα τα δίκτυα.

� Έκδοση και εφαρµογή του Κανονισµού Γενικών Αδειών µε αυξηµένες υποχρεώσεις
στους παρόχους προς όφελος των καταναλωτών (αναλυτική και έγκαιρη ενηµέρωση πριν την
επιβολή αυξήσεων στις χρεώσεις και αλλαγών σε συνδέσεις/πακέτα).

� Με τη ∆ιαδικασία Αδειοδότησης Μιας Στάσης (One-Stop Shop) – στην οποία κεντρικό ρόλο
έχει το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) της ΕΕΤΤ – εκδόθηκαν
συνολικά 754 αποφάσεις για άδειες κατασκευής κεραιοσυστηµάτων και
πιστοποιητικά πληρότητας.



Σύντοµος απολογισµός έργου 2013

Ταχυδροµικές υπηρεσίες
� Αναθεώρηση Κανονισµών Γενικής και Ειδικής Άδειας.
� Έκδοση Κώδικα ∆εοντολογίας για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών.
� Έκδοση δύο Κανονισµών για τη διαδικασία επίλυσης διαφορών και ακροάσεων. 
� Έκδοση 4 αποφάσεων (καθορισµός περιπτώσεων που χρήζουν αποζηµίωσης για πληµµελή 

παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, παροχή πληροφοριών στην ΕΕΤΤ από τις ταχυδροµικές 
επιχειρήσεις, καθορισµός µεθοδολογίας υπολογισµού καθαρού κόστους ΚΥ και αξιολόγηση της 
προσαρµογής των τιµολογίων ΚΥ των ΕΛΤΑ για το έτος 2013). 

� Ολοκλήρωση 53 ελέγχων – Έκδοση 202 πορισµάτων (από ελέγχους του 2012). 
� Καθιέρωση αποκλειστικής χρήσης της διαδικτυακής εφαρµογής για το µητρώο της ΕΕΤΤ. � Καθιέρωση αποκλειστικής χρήσης της διαδικτυακής εφαρµογής για το µητρώο της ΕΕΤΤ. 

Για τους καταναλωτές
� 12.000 αιτήµατα, καταγγελίες και παράπονα καταναλωτών (το 84,6% αφορούσε

Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, 10,5% ραδιοτηλεοπτικά ζητήµατα και κατασκευές
κεραιών κινητής τηλεφωνίας, 1,6% ταχυδροµικά θέµατα και 3,3% διάφορα) εντός 8
εργάσιµων ηµερών.

� 240 επισκέψεις σε καταστήµατα λιανικής παρόχων.
� Στο 99,95% η ικανοποίηση των καταναλωτών από την υπηρεσία τηλεφωνικής

εξυπηρέτησης (έναντι 98,75% το 2012).
� Εύχρηστα εργαλεία στο www.eett.gr (Σύστηµα Αποτίµησης Ποιότητας Ευρυζωνικών

Συνδέσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ», Σύστηµα Παρακολούθησης Τιµών Προϊόντων Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών Λιανικής, Γεωγραφικό Σύστηµα Ταχυδροµείων-GIS) για έλεγχο της ποιότητας,
του κόστους και της διαθεσιµότητας των υπηρεσιών.
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Προϋπολογισµός 2014

ΕΣΟ∆Α ∆ΑΠΑΝΕΣ 2014

Επενδυτικές Λειτουργικές

€40.650.000 €9.755.000 € 19.746.380 

Από τέλη

• Προµήθεια αναγκαίου 
εξοπλισµού (κεντρικά και 
περιφερειακά γραφεία)
• Αναβάθµιση/ανανέωση 
ειδικού εξοπλισµού και 
λογισµικού για διαχείριση και 

• Κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
(ενοίκια χώρων στέγασης, εξοπλισµός 
γραφείων, µισθοδοσία κ.λ.π.) 
• Αντιµετώπιση αρµοδιοτήτων που 
προβλέπονται σύµφωνα µε το Από τέλη

Από Πρόστιµα

λογισµικού για διαχείριση και 
εποπτεία φάσµατος
• Απόκτηση οχηµάτων 
ειδικών προδιαγραφών και 
υποστηρικτικών οχηµάτων για 
τις υπηρεσιακές δράσεις.
• Απόκτηση, αναβάθµιση και 
συντήρηση  νέων 
πληροφοριακών 
συστηµάτων 

προβλέπονται σύµφωνα µε το 
Ν.4070/2012. 
• Εκτελέσεις εξειδικευµένων µελετών και 
έργων,
• Κόστη εποπτείας φάσµατος, ελέγχων 
κεραιών, ανά την επικράτεια. 
• Παροχές από τρίτους (π.χ. τηλεφωνικά-
ταχυδροµικά τέλη, µισθώµατα γραφειακών 
χώρων, επισκευές-συντηρήσεις-ασφάλιση 
εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων.



Α. ∆ιατηρούµε ό,τι λειτουργεί σωστά 

Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προχωρούµε σε:
� Ανάλυση των αγορών LLU (αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο) και Bitstream

(χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση), καθώς και της αγοράς πρόσβασης στο σταθερό τηλεφωνικό 
δίκτυο. 

� Ρυθµιστικές ενέργειες, µετά από αίτηµα, για «Προσδιορισµό εύλογης πρόσβασης», «Νέα 
διαγωνιστική διαδικασία για ορισµό παρόχου ΚΥ», «Προσιτότητα για ευπαθείς οικονοµικά οµάδες».

� Απόφαση για το ύψος της αποζηµίωσης για την ΚΥ το 2010, καθώς και το 2011 και 2012. 
� Κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ που θα ορίσει τις τιµές προϊόντων για το 2014. 
� Μείωση τελών τερµατισµού στη χονδρική αγορά κλήσεων προς σταθερά δίκτυα όλων 

των παρόχων, εφαρµόζοντας ενιαίο ανώτατο όριο τιµής (price cap). των παρόχων, εφαρµόζοντας ενιαίο ανώτατο όριο τιµής (price cap). 
� Ακροάσεις παρόχων για συµµόρφωση µε νέο Κανονισµό για τη φορητότητα στη σταθερή 

τηλεφωνία. Με τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για τη διαχείριση 
της ΕΒ∆ΑΦ, πετύχαµε µείωση κατά 50% του κόστους που καλούνται να καταβάλλουν 
οι πάροχοι. 

� Εντατικούς ελέγχους στην αγορά ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 
εξοπλισµού και απόσυρση εξοπλισµού που µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές στο φάσµα. 

Στις ταχυδροµικές υπηρεσίες, επιβλέπουµε την:

� Εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου βάσει του Ν. 4053/2012 και των Κανονισµών για 
τις Γενικές και τις Ειδικές Άδειες, τον Κώδικα ∆εοντολογίας, καθώς και των αποφάσεων για τις 
διαδικασίες επίλυσης διαφορών και τις αποζηµιώσεις των καταναλωτών. 



Β. Επιβεβαιώνουµε 
την ανεξαρτησία της ΕΕΤΤ

Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες:

� Οριστικοποιούµε και γνωστοποιούµε στους εναλλακτικούς παρόχους το Κοστολογικό 
mini model, βάσει του οποίου γίνεται ο προέλεγχος και η έγκριση των οικονοµικών 
προγραµµάτων του ΟΤΕ. 

� Συνεχίζουµε τους ελέγχους συµµόρφωσης σε παρόχους µε το κανονιστικό πλαίσιο.  

Στις ταχυδροµικές υπηρεσίες:

� Ολοκλήρωση σηµαντικές υποθέσεις ανταγωνισµού (ACS vs ΕΛΤΑ, µη συµµόρφωση � Ολοκλήρωση σηµαντικές υποθέσεις ανταγωνισµού (ACS vs ΕΛΤΑ, µη συµµόρφωση 
ΕΛΤΑ, Vodafone Vs Cosmote). 

� Εντατικοποίηση ελέγχων για τη συµµόρφωση των παρόχων µε το κανονιστικό πλαίσιο. 

� Έκδοση του Κανονισµού για την πρόσβαση στο δηµόσιο ταχυδροµικό δίκτυο. Η σχετική 
δηµόσια διαβούλευση αναµένεται στα τέλη Μαρτίου 2014. 

� Εφαρµογή σαφών όρων και προϋποθέσεων για τη διανοµή των ταχυδροµικών αντικειµένων, 
στο πλαίσιο της ΚΥ.

� Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων ποιότητας για την ΚΥ, που 
πραγµατοποιήθηκαν το 2013, αυτόνοµα και ανεξάρτητα από το Φορέα Παροχής Καθολικής 
Υπηρεσίας. 



Γ. Βελτιώνουµε την 
εσωτερική αποτελεσµατικότητα

Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προχωρούµε σε:
� Επανεξέταση της οργάνωσης, στελέχωσης, εκπαίδευσης και πληροφοριακών συστηµάτων. 
� Αυτοµατοποίηση διαδικασιών (π.χ., εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων, παρακολούθηση 

πληρωµής τελών αριθµοδοτικών πόρων, έκδοση βεβαιώσεων Ονοµάτων Χώρου και Γενικών 
Αδειών). 

� Υλοποίηση του Παρατηρητηρίου τιµών τηλεπικοινωνιακών & ταχυδροµικών προϊόντων 
λιανικής µε ορίζοντα το 2015. Ήδη λειτουργεί (από Σεπτ. 2013) το πιλοτικό Σύστηµα 
Παρακολούθησης Τιµών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Λιανικής µε 924 πακέτα. 

� Επέκταση του ΣΗΛΥΑ για νέους τύπους αδειοδότησης. 
� ∆ηµοσίευση για τους πολίτες του µητρώου αδειοδοτηµένων κατασκευών κεραιών.� ∆ηµοσίευση για τους πολίτες του µητρώου αδειοδοτηµένων κατασκευών κεραιών.
� Μετρήσεις δεικτών ποιότητας σε δίκτυα και συνδέσεις στην κινητή ευρυζωνικότητα.  
� Έκδοση του Συστήµατος Αποτίµησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ»

για κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις. 
� Εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού εποπτείας φάσµατος κυρίως στα περιφερειακά γραφεία.
� ∆ιαδικασία για αυθηµερόν δροµολόγηση των καταγγελιών στους παρόχους. 

Στις ταχυδροµικές υπηρεσίες, προχωρούµε σε:
� Επέκταση της ηλεκτρονικής εφαρµογής του µητρώου και για την καταβολή των τελών.  
� Αγγλική έκδοση του Γεωγραφικού Συστήµατος Ταχυδροµείων (GIS). 



∆. Μεγιστοποιούµε το δηµόσιο όφελος  
από την εκµετάλλευση σπάνιων πόρων

Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες:
Αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής (ψηφιακή τηλεόραση)
� Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πραγµατοποιήθηκε διαγωνιστική διαδικασία για την 

αδειοδότηση του παρόχου δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής. 
� Συνολικό τίµηµα 18,3 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2014).
� Επίβλεψη της υλοποίησης (roll-out) του δικτύου ψηφιακής ευρυεκποµπής και παύση των 

αναλογικών τηλεοπτικών εκποµπών (έως ∆εκέµβριο 2014).

Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας στις ζώνες 800MHz και 2,6MHz για την Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας στις ζώνες 800MHz και 2,6MHz για την 
απονοµή του ψηφιακού µερίσµατος έως τον Ιούλιο 2014.

Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για τις ζώνες συχνοτήτων 3,4-3,8GHz µε 
τίµηµα 2,542 εκατ. ευρώ.

Στις ταχυδροµικές υπηρεσίες:
� Μελέτη για τον ανασχεδιασµό του πληροφοριακού συστήµατος και των διαδικασιών 
διαχείρισης των ταχυδροµικών κωδικών (ΤΚ) (προϋπόθεση η διεύρυνση αρµοδιοτήτων της 
ΕΕΤΤ). 



Ζώνη Πάροχος

Συνολικό 
Φάσµα 
(MHz) Εύρος Έτος ∆ιάρκεια ΤΙΜΗΜΑ

Έτος 
ανανέωση

ς ∆ιάρκεια ΤΙΜΗΜΑ 2011
GSM900 COSMOTE 10 2x5MHz 2011 15 € 46.611.000
GSM900 COSMOTE 10 2x5MHz 2002 15 € 38.160.591 2011 10,1 € 31.000.000

GSM900 WIND 20 2x10MHz 1992 20 € 91.700.000 2011 15 € 93.200.000

GSM900 VODAFONE 20 2x10MHz 1992 20 € 91.941.719 2011 15 € 93.272.000

GSM900 VODAFONE 10 2x5MHz 2001 15 € 68.064.722 2011 11,1 € 34.200.000

DCS1800 WIND 10 2x5MHz 2001 15 € 26.412.331

DCS1800 WIND (Q) 20 2x10MHz 2001 15 € 20.542.930

∆ιατεθέν φάσµα από την ΕΕΤΤ
σε προηγούµενους διαγωνισµούς

DCS1800 WIND (Q) 20 2x10MHz 2001 15 € 20.542.930
DCS1800 VODAFONE 30 2x15MHz 2001 15 € 46.955.261

DCS1800 VODAFONE 20 2x10MHz 2011 15 € 41.030.000

DCS1800 COSMOTE 20 2x10MHz 2011 15 € 41.222.000

DCS1800 COSMOTE 50 2x25MHz 1995 25 € 47.973.069

UMTS210
0 VODAFONE 45

2x20 ΜΗz FDD 
+ 5 ΜΗz TDD 2001 20 € 176.376.199

UMTS210
0 WIND 25

2x10 MHz FDD 
+ 5 MHz TDD 2001 20 € 146.735.169

UMTS210
0 COSMOTE 35

2x15 MHz FDD 
+ 5 MHz TDD 2001 20 € 161.411.701

Πληρωµές µέχρι σήµερα € 916.273.693 € 333.924.000



Ε. Εντοπίζουµε & συµµετέχουµε 
σε πρωτοβουλίες e-επιχειρείν

Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προχωρούµε σε:

� Έρευνα καταναλωτών ώστε στις επόµενες αναλύσεις αγορών να ληφθεί υπόψη η 
άποψή τους. 

� Παρεµβάσεις (εφόσον ζητηθούν) για έργα G2G, G2C, B2B, B2C σε επίπεδο 
κυβέρνησης.

Στις ταχυδροµικές υπηρεσίες, προχωρούµε σε:

� Μελέτες (π.χ., για χρήστες ηλεκτρονικού εµπορίου), ετήσια ανάλυση της αγοράς, καθώς � Μελέτες (π.χ., για χρήστες ηλεκτρονικού εµπορίου), ετήσια ανάλυση της αγοράς, καθώς 
και σε σύστηµα αξιολόγησης των υπηρεσιών ταχυµεταφορών. 



ΣΤ. Συµµετέχουµε  στον ευρωπαϊκό διάλογο 
για ρυθµιστικά θέµατα

Η ΕΕΤΤ συµβάλλει στις διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθµιστικές εξελίξεις µε τη 
συµµετοχή της σε πλήθος διεθνών και ευρωπαϊκών επιτροπών, οργανισµών, 
φορέων και οµάδων, µεταφέροντας τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές από 
άλλες χώρες:

� το Σώµα Ευρωπαίων Ρυθµιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

� η Οµάδα Ανεξάρτητων Ρυθµιστών (IRG)

� το ∆ίκτυο Ρυθµιστών των Ευρω-Μεσογειακών Χωρών (EMERG)

� η Oµάδα Πολιτικής Ραδιοφάσµατος (RSPG)

� η Επιτροπή Ραδιοφάσµατος (RSC)

� το Σώµα των Ευρωπαίων Ρυθµιστών γα τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες (ERGP)

� η Παγκόσµια Ταχυδροµική Ένωση (UPU)

� η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Ρύθµιση της Ταχυδροµικής Αγοράς (CERP)  



Το όραµα για το µέλλονΤο όραµα για το µέλλον



� Η ΕΕΤΤ παράγει εξειδικευµένο έργο, ως ένα ιδιαίτερα επιστηµονικό και τεχνικό
όργανο εντός του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

� Ενώ τα τελευταία χρόνια, επήλθε διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, η
σοβούσα οικονοµική κρίση είχε µία ραγδαία επίπτωση στη ροή των εργασιών,
κυρίως λόγω οριζόντιων µέτρων.

� Υπάρχει σαφής δυσαρµονία µεταξύ Aρµοδιοτήτων (Πάρα πολλές - εκ του
Νόµου) και Mέσων (περιορισµοί κόστους, φόρτος προσωπικού, παλαιές υποθέσεις).

Περαιτέρω βελτίωση του ρόλου και του 
έργου της ΕΕΤΤ

� Εξετάζουµε δυνατότητες ενίσχυσης της παραγωγικής και εκτελεστικής
ικανότητας της ΕΕΤΤ ιδιαίτερα σε σχέση µε συναρµόδιες υπηρεσίες (πολεοδοµία/
δήµοι, αρχαιολογική υπηρεσία, Eπιτροπή ατοµικής Ενέργειας, κλπ.)

� Θα επιδιώξουµε τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ µε αλλαγές στη
νοµοθεσία (Ν. 4070/2012 και Ν. 4053/2012. κ.α) ώστε να ασκήσουµε κατά το
βέλτιστο τρόπο τις ρυθµιστικές, εποπτικές και ελεγκτικές µας αρµοδιότητες στην
αγορά.



Ξεκινήσαµε τον επανακαθορισµό του 
Οράµατος

Macro – Επίπεδο

Εξωτερικό Περιβάλλον

‘Οραµα προς διερεύνηση:

«Μείωση και εξάλειψη του 
Ψηφιακού Χάσµατος»
Το ψηφιακό χάσµα εντοπίζεται 
µεταξύ ατόµων ή οµάδων 
χρηστών που επωφελούνται 
από την χρήση νέων 
τεχνολογιών και αυτών που 
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Micro- Επίπεδο

Εσωτερικό 

Περιβάλλον

τεχνολογιών και αυτών που 
δεν επωφελούνται από την 
χρήση τους, εξ’ αιτίας 
οικονοµικών ή κοινωνικών 
παραγόντων 
(π.χ. εισόδηµα, εκπαίδευση, 
ενηµέρωση, γεωγραφική 
θέση, ηλικία, φύλο, κλπ…)

Το 2018 θα έχουµε µία «άλλη» ΕΕΤΤ



Ευχαριστούµε  για την προσοχή σας


