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Ομιλία 

Δπ. Λεωνίδαρ Κανέλλορ 
Ππόεδπορ BEREC 2013 

 
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη, 
 
Απνηειεί γηα κέλα κεγάιε ηηκή θαη ραξά λα ζπκκεηέρσ ζε απηή ηε ζεκαληηθή εθδήισζε κε ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ψκαηνο Επξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Επηθνηλσληψλ γηα ην 2013.  
 
Η παξνπζία κνπ εδψ επηβεβαηψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδεη ην BEREC ζην ξφιν ησλ 
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Η ρξνληθή ζηηγκή είλαη επίζεο ζεκαληηθή, θαζψο ζπκπίπηεη κε ηελ 
πξνεηνηκαζία απφ ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο 
πνπ αλέιαβε ηνλ πεξαζκέλν Ινχιην ε Αληηπξνέδξνο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, θπξία Nέιπ Κξνχο.    
 
Η επηθείκελε χζηαζε πξναλαγγέιιεη απζηεξφηεξνπο θαλφλεο γηα ηελ πξφιεςε ησλ δηαθξίζεσλ, κε 
ζηφρν λα εκπνδηζηνχλ ηα πξψελ θξαηηθά κνλνπψιηα απφ ην λα απνθηήζνπλ αζέκηηα πιενλεθηήκαηα, 
καδί κε ζηαζεξέο ηηκέο πξφζβαζεο κέζσ ραιθνχ θαη κεγαιχηεξε επειημία γηα ηα πξντφληα «λέαο 
γεληάο» ζηε ρνλδξηθή αγνξά, ρσξίο θαη’ αλάγθε θνζηνζηξεθή ηηκνιφγεζε εθφζνλ πιεξνχληαη 
ζπγθεθξηκέλνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο. Σν BEREC είλαη έηνηκν, ζην πιαίζην ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ηνπ 
ξφινπ πξνο ηελ Επηηξνπή, λα εθδψζεη κία ηεθκεξησκέλε θαη αλεμάξηεηε εμεηδηθεπκέλε άπνςε 
αλαθνξηθά κε ηε χζηαζε απηή, κφιηο καο γλσζηνπνηεζνχλ νη φξνη ηεο.  
 
Η ζεκεξηλή κνπ παξνπζίαζε ζα εζηηάζεη ζηηο απφςεηο ηνπ BEREC ζρεηηθά κε ην πψο ηα 
απνηειεζκαηηθά ξπζκηζηηθά κνληέια κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε Δηθηχσλ 
Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο ζηελ Επξψπε. Κεληξηθφ κήλπκα ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ είλαη φηη δελ ππάξρεη 
κία θαη εληαία ιχζε, αιιά δηαθνξεηηθέο ξπζκηζηηθέο επηινγέο, αλά πεξίπησζε, νη νπνίεο απαηηνχλ 
πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε, ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνψζεζεο ησλ 
επελδχζεσλ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο εζληθέο αγνξέο. 
 
Σα Δίθηπα Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο κεζνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 
BEREC θαη βέβαηα ζην Πξφγξακκα Εξγαζηψλ καο γηα ην 2013. ηξαηεγηθφο καο ζηφρνο είλαη ε ζηήξημε 
ησλ επελδχζεσλ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο, κέζσ ελφο θαηάιιεινπ θαλνληζηηθνχ κνληέινπ, 
ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζε πςειήο ηαρχηεηαο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, γηα ηε κεηάβαζε ηεο Επξψπεο 
ζε κία εληαία ςεθηαθή αγνξά, φπσο πξνηάζζεη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην. 
 
Όκσο, νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη αγνξά δελ επλννχλ ηηο επελδχζεηο. Οη 
αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ παξακέλνπλ ππφ πίεζε. Σα έζνδα απφ ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο 
ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κεηψλνληαη. Η απμεκέλε ρξήζε ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ 
ηνπο «Over The Top» παίθηεο (Google, Facebook..), απμάλνπλ ηε δήηεζε γηα κεγαιχηεξε 
ρσξεηηθφηεηα ζηα επξπδσληθά δίθηπα. Σαπηφρξνλα, ε ηάζε απηή αιιάδεη ηε ξνή ησλ εζφδσλ απφ ηελ 
Επξψπε πξνο ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ.  
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χκθσλα κε κηα πξφζθαηε κειέηε απφ ηελ Credit Suisse (Φεβξνπάξηνο 2012) νη επελδπηέο 
ελζηεξλίδνληαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Ψεθηαθήο Αηδέληαο θαη ελζαξξχλνπλ ηηο εηαηξίεο λα επελδχζνπλ ζε 
Δίθηπα Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο, ελψ ηαπηφρξνλα επηδεηνχλ έλα πεξηζζφηεξν πξνβιέςηκν ξπζκηζηηθφ 
πεξηβάιινλ.   
 
Ωζηφζν, αλεμαξηήησο ησλ ξπζκηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, θάζε επελδπηηθή απφθαζε ζε ππνδνκέο 
πςειψλ ηαρπηήησλ βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (φπσο είλαη ε θιίκαθα θαη ε απφδνζε ηεο 
επέλδπζεο ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ηνκείο, ε πεξίνδνο απφζβεζεο, ηα αλακελφκελα θέξδε ζε ζρέζε κε 
ην ρξφλν θιπ). πλεπψο, ε ιήςε ηεο απφθαζεο απαηηεί κηα δηεμνδηθή αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο 
απφ ηνπο πηζαλνχο επελδπηέο. Σνχην δηφηη αθελφο κελ, ηα ππάξρνληα δίθηπα ραιθνχ απνδίδνπλ 
αθφκε έζνδα γηα ηα πξψελ θξαηηθά κνλνπψιηα, πεξηνξίδνληαο ηα θίλεηξα γηα κεηάβαζε ζε νπηηθέο 
ίλεο. Αθεηέξνπ δε, νη πςειέο απαηηήζεηο γηα θεθαιαηαθέο δαπάλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αβεβαηφηεηα 
ηεο δήηεζεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αξγή απφζβεζε ηεο επέλδπζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη ππνδνκέο 
πξφζβαζεο δηθηχσλ λέαο γεληάο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ζεσξνχληαη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ 
επηδέρεηαη αλαπαξαγσγήο.   
 
ε απηφ ην ζαπκαζηφ λέν θφζκν, είλαη πνιιέο νη αληημνφηεηεο πνπ εκείο νη Ρπζκηζηέο θαινχκαζηε λα 
αληηκεησπίζνπκε. Χξεηαδφκαζηε άξαγε θαηλνχξηα λνκηθά, ηερληθά θαη ινγηζηηθά εξγαιεία γηα λα 
αληηκεησπίζνπκε ηηο λέεο απηέο πξνθιήζεηο; Πψο κία αιιαγή πνιηηηθήο κπνξεί λα πινπνηεζεί νκαιά 
θαη κε ζπλέπεηα ζε θάζε εζληθή αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ; Ση είδνπο επελδχζεηο πξνζειθχεη ε 
εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε θαη ζε πνην ρξνληθφ πιαίζην; Πψο κπνξνχκε λα πεηχρνπκε απνδνηηθφηεηα, 
ηζνξξνπψληαο αλάκεζα ζηα ζεκηηά, αιιά αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ δηαθφξσλ παηθηψλ ηεο 
αγνξάο; Πνηνο ζα είλαη ν αληίθηππνο ζηηο ηηκέο ιηαληθήο απφ κία πηζαλή αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο 
ρνλδξηθήο αγνξάο γηα ηελ αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν γηα ηνπο επξσπαίνπο 
θαηαλαισηέο ζε θάζε θξάηνο κέινο;     
 
Σν BEREC έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε επηηπρήο αλάπηπμε Δηθηχσλ Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο ηειηθά 
ζπλαξηάηαη κε ην ζσζηφ κίγκα απφ ηερλνινγίεο θαη πιαηθφξκεο πξφζβαζεο, ζηαζεξέο θαη αζχξκαηεο, 
φπσο είλαη ν ραιθφο, ηα θαισδηαθά δίθηπα, νη νπηηθέο ίλεο θαη ηα θηλεηά δίθηπα 4G/LTE, αλάινγα κε ηα 
δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ νηθνλνκία, θαζψο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ παξφρσλ.    
 
ε απηφ ην πιαίζην, δεηήκαηα αληαγσληζκνχ απαηηνχλ επίζεο πξνζεθηηθή δηεξεχλεζε. Αδηθαηνιφγεηε 
δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, πξαθηηθέο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο ή άιια ηερλεηά εκπφδηα εηζφδνπ 
ζηελ αγνξά επξπδσληθψλ ππνδνκψλ πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ. Δηαθνξεηηθά, νη αληη-αληαγσληζηηθέο 
πξαθηηθέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηαρεία απαμίσζε θαη ηειηθά λα απεηιήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο 
επελδχζεηο ζηνλ αδεζκνπνίεην ηνπηθφ βξφρν, ν νπνίνο, επί ηνπ παξφληνο, ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα 
απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο γηα ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ.  
 
Γηα λα δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία θα λα απνθεπρζνχλ ζηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο απφ ηνπο παξφρνπο κε 
δεζπφδνπζα ζέζε, εκείο νη Εζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, νθείινπκε λα εμαζθαιίζνπκε φηη ε πξφζβαζε 
ζε ππνδνκέο Δηθηχσλ Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο παξφρνπο ππφ ηζφηηκεο, 
δίθαηεο θαη δηαθαλείο ζπλζήθεο, φπσο νξίδεη ην Επξσπατθφ δίθαην.   
 
Η πνιηηηθή απνθπγήο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο βξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ Κνηλψλ Θέζεσλ ηνπ BEREC 
γηα ηε Χνλδξηθή Σνπηθή Πξφζβαζε, ηε Χνλδξηθή Επξπδσληθή Πξφζβαζε θαη ηηο Μηζζσκέλεο Γξακκέο 
Χνλδξηθήο. Η επίδξαζή ηεο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην θφζηνο ζα καο απαζρνιήζεη θαηά ηνπο 
επφκελνπο κήλεο, σο έλα ζεκείν θιεηδί ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο 12ε Ινπιίνπ. 

 
Επηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα κεησζεί ην θφζηνο αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ πςειήο ηαρχηεηαο. ε απηή 
ηελ θαηεχζπλζε, δηάθνξεο ζπληαγέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, απφ ηνπο 
ξπζκηζηέο. Απηέο νη ξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή παξνρή πξφζβαζεο ζε 
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παζεηηθή ππνδνκή, θξεάηηα, ζθνηεηλή νπηηθή ίλα, ζε ηκήκαηα ηεξκαηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ, ππαίζξηνπο 
θαηαλεκεηέο, βξφρν ή ππν-βξφρν ίλαο, θπζηθή ή εηθνληθή ζπλεγθαηάζηαζε, πξφζβαζε ζε εζσηεξηθή 
θηεξηαθή θαισδίσζε, θαζψο θαη αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο (ΧΕΠ), 
ζε ζπλδπαζκφ κε απινπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη παξνρή δηθαησκάησλ πξφζβαζεο κε 
δηαδηθαζίεο κηαο ζηάζεο.  
 
Σν BEREC επίζεο ππνζηεξίδεη πξσηνβνπιίεο ζπλεπελδχζεσλ θαη επηκεξηζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
ξίζθνπ, φπσο είλαη ηα καθξνρξφληα ζπκβφιαηα κεηαμχ παξφρσλ. Εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη ν 
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ρξήζεο εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο είλαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «Connecting Europe Facility», ψζηε λα επελδπζεί επηπιένλ ηδησηηθφ θεθάιαην ζε 
επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη λα επσθειεζνχλ φιεο νη Επξσπατθέο ρψξεο, εηδηθά εθείλεο νη νπνίεο είλαη 
ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ζε Δίθηπα Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο.    
 
Επηηξέςηε κνπ, επίζεο, λα ηνλίζσ φηη εκείο, ηα κέιε ηνπ BEREC, θαηαλννχκε πιήξσο ηνπο θηλδχλνπο 
θαη ηελ πνιππινθφηεηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ππεξ-πςειψλ 
ηαρπηήησλ, σο έλα δπλακηθφ εξγαιείν γηα λα μεπεξαζηεί ε θξίζε. 
 
Σν BEREC ππνζηεξίδεη ζεξκά ηελ άπνςε φηη ε αλάπηπμε Δηθηχσλ Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο δελ 
απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά έλα κέζν παξνρήο ππεξεζηψλ. Η πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο βαζίδεηαη 
φρη κφλν ζηελ πξνζθνξά, αιιά ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δήηεζε. Μφλν νη «έμππλεο» on line ππεξεζίεο 
κε πςειή απνδνρή απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηνπο παξφρνπο ππφ αζθαιείο 
φξνπο θαη ζπλζήθεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο, ζα είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζνπλ ζε απφζβεζε ησλ 
επελδχζεσλ ζε λέα δίθηπα. 
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη, 
 
ε απηφ ην αλαδπφκελν επξπδσληθφ νηθνζχζηεκα, φινη νη ελδηαθεξφκελνη, φπσο είλαη νη πάξνρνη 
δηθηχσλ, νη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ, νη εηαηξίεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ, 
νη θνξείο ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο, νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη θνηλφηεηεο ρξεζηψλ, ζα πξέπεη λα 
πξνσζήζνπλ ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηνπο θαη λα πηνζεηήζνπλ κία λέα πξνζέγγηζε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζην 
κέιινλ. Η πξνζθφιιεζε ζε πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο ή ζε παιαηφηεξα επηρεηξεκαηηθά κνληέια είλαη 
απίζαλν λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Η αλάδεημε θαη απειεπζέξσζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ζαο 
ηθαλνηήησλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο. 
 
Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη εκείο, σο Αλεμάξηεηεο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, έρνπκε 
δεζκεπζεί ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ψεθηαθήο Αηδέληαο. Γηα ην ζηφρν απηφ, ζα αμηνπνηήζνπκε 
ηελ εκπεηξία καο ζηελ αγνξά ψζηε λα δξάζνπκε πξαγκαηηζηηθά θαη επέιηθηα, δηεπθνιχλνληαο  ηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηηο αληίζηνηρεο αγνξέο καο. Κνηλφο καο ζηφρνο παξακέλεη ε ππεξάζπηζε ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ Επξσπαίσλ πνιηηψλ, αλεμαξηήησο ηφπνπ δηακνλήο, εζληθφηεηαο ή θνηλσληθήο 
ζέζεο, ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 
 
 
αο επραξηζηψ.  


