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Φίλοι και φίλες:
Η εποχή που βιώνουμε έχει χαρακτηριστεί - και είναι πράγματι - ως η εποχή
των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής επανάστασης. Η σημερινή πραγματικότητα
διαμορφώνεται από τις νέες τεχνολογίες. Αν η ενέργεια αποτελεί την κινητήριο
δύναμη, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελούν το κεντρικό
νευρικό σύστημα για την ανάπτυξη των οικονομιών και της κοινωνίας. Πυρήνας
αυτού του συστήματος είναι η ευρυζωνικότητα.
Ο Τομέας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών καθορίζει, λοιπόν, με
ριζοσπαστικό τρόπο, όλες τις μορφές της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και
την ποιότητα ζωής των πολιτών. Αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της παγκόσμιας
οικονομίας και η διάχυση των νέων τεχνολογιών σε ολόκληρο το φάσμα της
κοινωνικής δραστηριότητας, είναι αδήριτη προϋπόθεση για τη μετάβαση στην
κοινωνία της γνώσης.
Η ευρυζωνικότητα αλλάζει δομικά τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου και
είναι σήμερα η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Ας αναλογιστούμε μόνο,
ότι το ¼ της αύξησης του ΑΕΠ της ΕΕ και το 40% της αύξησης της
παραγωγικότητας οφείλονται στις νέες τεχνολογίες. Η ανταγωνιστικότητα ενός
κράτους, στο περιβάλλον της υψηλής τεχνολογίας, σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη
προηγμένων υποδομών υψηλής ποιότητας, χωρητικότητας και απόδοσης. Με την
ύπαρξη δικτύων, ορθολογικά ανεπτυγμένων και κοστολογημένων, που επιτρέπουν
την πρόσβαση σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς.
Η Νέα Διακυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, από
την ανάληψη των καθηκόντων μας, θέσαμε ως μια από τις βασικές προτεραιότητές
μας την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας και τη μείωση του χάσματος με τις χώρες
της ΕΕ. Γνωρίζαμε ότι η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών
αποτελούν το απαραίτητο όχημα για να κατακτήσει η χώρα μας ανταγωνιστική θέση
στον παγκόσμιο στίβο. Θέσαμε ως στόχο την πρόσβαση στις δυνατότητες της
ψηφιακής εποχής για όλους τους πολίτες, σε ολόκληρη τη χώρα. Τη δημιουργία
νέων ευκαιριών για την εκπαίδευση, για την επιχειρηματικότητα και για την ενίσχυση
της δημοκρατίας. Σκοπός μας είναι να πραγματοποιηθεί ένα ψηφιακό άλμα στην
ποιότητα ζωής. Ένα ψηφιακό άλμα στην παραγωγικότητα. Αυτό το στόχο
υλοποιούμε, εγκαταλείποντας την αδράνεια του χθες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός,
άλλωστε, εποπτεύει το σύνολο των δράσεων για την «Ψηφιακή Στρατηγική» της
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περιόδου 2006 – 2013, η οποία αποτελεί μία συνεκτική πολιτική για τις τεχνολογίες
πληροφορικής και διαδικτύου στην Ελλάδα, έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων και περιλαμβάνει περισσότερες από 70 ιεραρχημένες και
συγκεκριμένες δράσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
• 40 ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων,
μέσω 117 νέων έργων, ύψους 100 εκ. €
• Η πρωτοβουλία «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», που αφορά σε όλη την περιφέρεια,
ύψους 60 εκ. €
• Η κατάρτιση 17.500 αιρετών δημάρχων και δημοτικών συμβούλων σε νέες
τεχνολογίες
• Η επιδότηση απόκτησης φορητών υπολογιστών από φοιτητές, μέσω του
προγράμματος «Δες την ψηφιακά»
• Δράσεις για τη χρηματοδότηση και την κατάρτιση των Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία. Ενδεικτικά
αναφέρω το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε», στο οποίο έλαβαν μέρος 67.108
επιχειρήσεις, ενώ στο τμήμα εκπαιδευτικής στήριξης του προγράμματος
συμμετείχαν πάνω από 30.000 επιχειρήσεις.
• Η δημιουργία πιλοτικής ηλεκτρονικής πύλης, με τη συνεργασία των
επιμελητηρίων, για την ενημέρωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
• Η ριζική αναβάθμιση του Taxisnet.
Ταυτόχρονα, εκσυγχρονίσαμε το νομοθετικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Με τον νέο νόμο άνοιξε ο δρόμος για την ουσιαστική απελευθέρωση
της αγοράς του ευρυζωνικού δικτύου και των υπηρεσιών του προς όφελος των
πολιτών, και των επιχειρήσεων και κατέστη εφικτή η λειτουργία του ανταγωνισμού
στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Ειδικότερα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας χρησιμοποιούμε όλα τα
διαθέσιμα εργαλεία, με ποιοτικό και αποδοτικό τρόπο. Η στήριξη των επενδύσεων
για ευρυζωνικές υποδομές γίνεται και με την αξιοποίηση των κοινοτικών
κονδυλίων , αλλά και με τον νέο επενδυτικό νόμο. Σε αυτόν, για πρώτη φορά,
υπάρχουν προβλέψεις για τη χρηματοδότηση ανάπτυξης των υποδομών αλλά και
των υπηρεσιών ευρυζωνικότητας.
Περαιτέρω, υλοποιούμε το «Σχέδιο Ανάπτυξης της Ευρυζωνικότητας έως
το 2008», ύψους 450 εκ. €, το οποίο κινείται σε τρεις άξονες:
• Την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών
• Την ανάπτυξη του ευρυζωνικού περιεχομένου και των υπηρεσιών
• Την ενίσχυση της ζήτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Εξάλλου, παρά τις «ανησυχίες» αυτών που είχαν την αποκλειστική ευθύνη
της καθυστέρησης, προκηρύξαμε και ήδη έχει αρχίσει η υλοποίηση της
ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη των υποδομών στην
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περιφέρεια, ύψους 210 εκ. €. Με αυτό τον τρόπο μειώνουμε αν δεν κλείνουμε το
εσωτερικό ψηφιακό χάσμα, μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Η μεγάλη σημασία του
έργου και η σημαντική επιτυχία της Νέας Διακυβέρνησης αποδεικνύεται κι από το
ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια της επιτρόπου Ανταγωνισμού κ. Κρόες, το
χαρακτήρισε, ως, «το σημαντικότερο ευρυζωνικό σχέδιο που έχει αναλάβει
κράτος μέλος», επιβραβεύοντας τις προσπάθειες μας, για αυτό το καινοτόμο και
πολύπλοκο σχέδιο.
Προωθούνται οι δράσεις για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη προηγμένων
ευρυζωνικών υπηρεσιών, ύψους 36 εκ. €. Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε
αυτή τη δράση, ξεπερνούν συνολικά, τα 75 εκ € επενδύσεων.
Χρηματοδοτείται με 59 εκ. € η δημιουργία μητροπολιτικών ευρυζωνικών
δικτύων οπτικών ινών σε 75 δήμους της χώρας. Τα δίκτυα αυτά, αθροιστικά,
ξεπερνούν τα 735 χιλιόμετρα και διασυνδέουν περισσότερα από 2.800 σημεία
δημοσίου ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα, μεταβάλλοντας ριζικά το «χάρτη»
υποδομών της ευρυζωνικότητας στη χώρα.
Συμπληρωματικά στα μητροπολιτικά δίκτυα, χρηματοδοτείται, με 42 εκ. €, η
ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων, σε περισσότερους από 120 δήμους
και 20 Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, ειδικά μικροί
πληθυσμιακά δήμοι, διασυνδέονται σε τουλάχιστον 10 σημεία δημοσίου
ενδιαφέροντος, αλλά και με το δίκτυο «Σύζευξις».
Παράλληλα ενισχύεται η ισότιμη πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες, τόσο στην Ψηφιακή Τηλεόραση, με 45 εκ. €, για τη διάθεση ειδικά
διαμορφωμένων αποκωδικοποιητών, όσο και υπηρεσίες ενημέρωσης,
εκπαίδευσης και ανάπτυξης υποδομών για ΑμεΑ, με 5 εκ €.
Ξεκινάει η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα
οφέλη που μπορούν να έχουν από την αξιοποίηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ώστε
να υπάρξει μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και να ξεπεραστούν
λανθασμένες αντιλήψεις.
Τα αποτελέσματα της συγκροτημένης πολιτικής μας είναι, ήδη, ορατά:
• Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας αγγίζει σήμερα το 6,5%, από 0,1% που
ήταν το 2004
• Οι γραμμές ADSL ξεπέρασαν τις 625.000, από μόλις 44.000 το 2004 και με
αυτό το ρυθμό, εκτιμάται ότι στο τέλος Ιουνίου θα υπερβούν τις 720.000
• Οι ταχύτητες πρόσβασης αυξάνονται, χωρίς επιπλέον κόστος για το χρήστη,
ενώ ο ανταγωνισμός έχει μειώσει τις τιμές. Το 2ο εξάμηνο του 2006
ευρυζωνικές συνδέσεις αυξήθηκαν κατά 44% και η χώρα μας
αναδείχθηκε, ως η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη χώρα στον κόσμο.
• Το 27% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι,
• Το 56% των επιχειρήσεων διαθέτουν web site, έναντι του 62 % της ΕΕ των 25
• Το 42% των νοικοκυριών διέθετε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, το 2006
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•
•

Το 60% των επιχειρήσεων με περισσότερα από 10 άτομα έχουν πρόσβαση σε
ευρυζωνικές υπηρεσίες, έναντι του 63% της ΕΕ των 25
Το 8% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για τις συναλλαγές του με
το δημόσιο, έναντι του 10,5% της ΕΕ των 25

Φίλοι και φίλες,
Παρά την μεγάλη πρόοδο, που έχει συντελεστεί σε σχέση με το παρελθόν, και
τα καλά αποτελέσματα, εμείς δεν εφησυχάζουμε. Αν και το διάστημα που διανύσαμε
είναι μεγάλο, ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα. Με όραμα και προοπτική σχεδιάζουμε τα
επόμενα βήματα μας, ανοίγοντας το διασκελισμό μας για ακόμη καλύτερα
αποτελέσματα, για να ξεπεράσουμε το κενό που δημιούργησαν οι άστοχες και
αστόχαστες επιλογές του χθες. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την
περίοδο 2007 – 2013, εμπεριέχει τις κύριες παρεμβάσεις μας για την υλοποίηση της
αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας και την ολοκλήρωση των υποδομών.
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος ηλεκτρονικών
υποδομών και υπηρεσιών, με την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των
πολιτών. Για εμάς οι στόχοι τίθενται για να υλοποιούνται, με μεθοδικότητα και
τόλμη και όχι για να μένουν στα χαρτιά.
Περαιτέρω:
• Επιταχύνουμε τις διαδικασίες για το «Σχέδιο Ευρυζωνικότητας έως το
2008».
• Συστηματοποιούμε τις δράσεις του σχεδίου της «Ψηφιακής Σύγκλισης».
• Ξεκινούμε την υλοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα», δίνοντας έμφαση στην
κοινωνία της γνώσης, τις νέες τεχνολογίες και την αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού
• Υλοποιούμε τη ζώνη καινοτομίας Θεσσαλονίκης, τους περιφερειακούς
πόλους καινοτομίας και τα τεχνολογικά πάρκα
• Προωθούμε πιλοτικά προγράμματα για τη δημιουργία εναλλακτικών
υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης και δικτύων κορμού, με εκμετάλλευση
των δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.
Φίλες και φίλοι:
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια ειδικότερη αναφορά στην Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στο σημαντικό και πολυσήμαντο
έργο που επιτελεί καθημερινά, τόσο η ηγεσία της, όσο και το επιστημονικό και
διοικητικό προσωπικό της. Σας αξίζουν συγχαρητήρια για τη συμβολή σας στην
προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, στην αξιοποίηση των εθνικών
πόρων, όπως το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων. Στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Στην εξασφάλιση, χωρίς αποκλεισμούς, όλων σε μεγάλο εύρος
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δικτύων και υπηρεσιών. Σε αυτό τον επιτυχημένο δρόμο καλείστε να συνεχίσετε και
το επόμενο διάστημα με τον ίδιο ζήλο, αποφασιστικά.
Αγαπητοί φίλοι
Η επικείμενη αναθεώρηση του κανονιστικού πλάσιου των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (και επομένως και της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία), που όπως
μας ανακοίνωσε, και από αυτό το βήμα, η αρμόδια Επίτροπος, αναμένεται να
εκκινήσει ουσιαστικά τον επόμενο Οκτώβριο με την παρουσίαση των προτάσεων της
Επιτροπής. Η αναθεώρηση αυτή θα ανοίξει ένα ση μαντικό διάλογο και θ’ αποτελέσει
μια σημαντική πρόκληση τόσο για τα κράτη – μέλη όσο και για τους παράγοντες της
αγορές. Μια λοιπόν που σήμερα συζητούμε για την ευρυζωνικότητα και την
σημασία της, την επίδραση, τον αντίκτυπο, τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη
κτλ θεωρώ ότι ίσως είναι η ώρα να ανοίξει ο διάλογος με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η ευρυζωνικότητα στο προσεχές μέλλον να
περιληφθεί στην καθολική υπηρεσία. Οι συζητήσεις σχετικά με την ευρυζωνικη
καθολική υπηρεσία αφορούν βεβαίως το πολύ ευρύτερο ζήτημα της ισότιμης
πρόσβασης .όλων των πολιτών στο σύνολο της ‘κοινωνίας της πληροφορίας’. Ας
μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι η καθολική υπηρεσία «είναι ένα δίχτυ ασφαλείας για όσους
οι οικονομικοί πόροι ή η γεωγραφική θέση δεν τους επιτρέπουν πρόσβαση στις
βασικές υπηρεσίες που διατίθενται ήδη στη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών».
Κυρίες και κύριοι,
Οι τηλεπικοινωνίες του σήμερα δεν είναι ίδιες με αυτές του χθες. Από απλοί
θεατές γινόμαστε συμμέτοχοι στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Η δυνατότητα
ευρυζωνικών διασυνδέσεων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για τη δραστική μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ανάπτυξη της
ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενός κλάδου από τους ταχύτερα
αναπτυσσόμενους στη χώρα, με συνολική αξία 20 δισ. € και προγραμματισμένες
επενδύσεις, μόνο στις τηλεπικοινωνίες, 4 δισ. €, τα επόμενα 4 έτη, δεν επιτρέπουν
κανέναν εφησυχασμό.
Η Νέα Διακυβέρνηση με τη δρομολόγηση, ολοκληρωμένων στρατηγικών, με
πολιτική διορατικότητα και τόλμη, με αξιοποίηση της γνώσης, με τη μεθοδική και
αποφασιστική προώθηση καινοτόμων πολιτικών και πρακτικών, ανοίγει ευρύτατο
ορίζοντα για την χώρα και στον τομέα αυτό. Δημιουργούμε μια οικονομία
ανταγωνιστική και εξωστρεφή, διαμορφώνουμε ένα νέο επιχειρηματικό και
αναπτυξιακό περιβάλλον, διαφάνειας και ορθολογισμού, με πλήρη αξιοποίηση
όλων των πόρων και των μέσων που προσφέρει η σύγχρονη πραγματικότητα.
Εδραιώνουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, όπου οι ΤΠΕ έχουν κυρίαρχο ρόλο,
με σειρά τολμηρών πολιτικών, δράσεων και παρεμβάσεων, ενταγμένων σε ένα
ενιαίο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υφυπουργός
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο άνθρωπος.
Ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και για όλους τους πολίτες.
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